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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ؟ كيف يبني طالب العلم مكتبتهسلسلة: 

 (4الحلقة: )
 أصول الفقهكتب  - تابع لكتب الفقه والفتاوى 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين
قدمها صاحب الفضييلة اليييا اليدكتورب عبيد الكير م يسعن الوصايا التي و العلم  لبنحن نتحدث عن مكتبة طا

 بكم فضيلة الدكتور. اومرحبً  بن عبد هللا الخضير لطلبة العلم فأهًل 
 حياكم هللا وبارك فيكم.

بعض دروس الميايا خارج هذه البلد سلسيلة فيي فقيه البييو  مين كتياب بدايية المجتهيد، أو سلسيلة الطهيار  
وفي البرامج الدعوية التي تقومون  ،ضمن برامجكمكتاب المغني، يقول: لماذا ال تجعلوا مثل هذه السلسلة  من

 بها فضيلة الدكتور.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

نمالا تشالرح الجادة المعروفة عند أهل العلم أن المطوالت ال ت شرح للطالب، أن المطوالت ال تشرح لطالالب العلالم، وام
قتصالالر مالالن كالالل فالالن علالالى مالالتن للمبتالالد ين وآخالالر في   ،المتالالون، وعلي الالا يترالالالى طالالالب العلالالم، ال سالاليما المتالالون المتينالالة

أن  ،وسالالمش شالالرح ا ،بحيالالل يتلهالالل الطالالالب م ا أتالالم عالالرب هالال ه الكتالالب علالالى الشالاليو  ؛وثالالالل للمنت الالين ،للمتوسالالطين
ثالم بعالد  لالك يقالرأ من كالان فال  و الت  ،رالالى علالى المتالون ، وي  لمطولالة بنسسالهالكتب مما وراءها من الكتالب ا يتولى ف م

األو الات، ويخصصالون ل ال ه األو الات و الت  مسالةو د كان الشاليو  يجلسالون للطالالب خ ال سيما ،الشيخ فسحة ومدة
مالن كتالاب المينال ،  فياله مالثاًل  يقالرأ ،أدركنالا بعالب شاليوخنا علالى هال ا نحالنبعد صالة الظ الر  لجرد المطوالت، فمثاًل 

والتعليال   ،ب ال ه الطريقالة تنت ال  هال ه الكتالب ،كتاب البداية والن اية للحافظ ابن كثير، تسسير الطبري، دروس يوميالة
  .اعلي ا يكون س ل جد  

أو كل ف ة من المتعلمين يعطى ما يحتمله عقله، فالمبتدئ يعطى  أما الشرح والتس يم للطالب للمتون، وكل طالب
لبيان ه ا المتن ال ي هو بصدده مالتن المبتالد ين بقالدر مالا يحالل لاله ألسالال هال ا المالتن، ثالم بعالد ن الشرح والتوضيح م

وشالال ء مالالن التحليالالل ل الال ه المسالالا ل، ثالالم  ، لالالك الطبقالالة الثانيالالة، طبقالالة المتوسالالطين يبسالال  ل الالم شالال ء مالالن االسالالتدال 
 الطبقة الثالثة يشار ملى ش ء من الخالف مش الترجيح.

وهيو يتبيع هيذه الطر قية فيي مسيألة  -رحميه هللا-ي ربما أدركتم ييخكم الييا عبد العز ز بين بياز يعنالمقدم: 
 ؟ايسيرً  اة والتعليق عليها تعليقً قراء  الكتب الطو ل

يعنالال  سالالتة أو سالالبعة فالال   ،دروسالاله محالالدودة ،هالال ه جالالادة معروفالالة عنالالد أهالالل العلالالم  اطبالالة، الشالاليخ مالالش كثالالرة مشالالا لة
، وكالان النالووي ااألسبوع من الدروس عشرين درًسالف   من الدروس ينما أدركنا من لهاألسبوع، ستة ف  األسبوع، ب

ف  اليالوم الواحالد، يعنال  كالان النالاس متسالر ين للعلالم، وال شالك  ايحضر ف  اليوم الواحد اثنا عشر درسً  -رحمه هللا-
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، ا الاله فالال  تعليمالالهأمالالور العامالالة كالالل فالال  مو عالاله فالال   ضالالا ه فالال  مفت أن العلمالالاء مشالاليولون بمالالا هالالم بصالالدده مالالن تسالاليير
 المقصود أن م يعطون بقدر ما عندهم من و ت.

الكتاب يقالرأ فال  المسالجد، ويقضال  بالين الخصالوم ب  القاض  وهو يقض  بين الخصوم و ف  السافكانوا العلماء أما 
كثيالالر مالالن األو الالات، يعنالال   ال شالالك أن الالا تقضالال  علالالى ،فالال  المسالالجد، أمالالا الحيالالاة الرتيبالالة التالال  يعيشالال ا النالالاس اليالالوم

السا دة، بل ه  تلب  حاجالات  عنحاجة الناس اليوم ليست عارية  نية الت  تتطلب اياإلياب واألمور الروتو  ال هاب
 الناس اليوم، وظروف الناس اليوم تختلف عن ظروف م ف  الساب .

لسؤال األخ يتحدث عن التصنيف الموجود عنيد أهيل العليم، يطليب أن يكيون هيذا  ااستمرارً  اييخنا أيًض المقدم: 
يقول: عرض التقسيم للدورات العلمية التي تقيمونهيا  في اليروحات التي تقومون بها فمثًل  اصنيف موجودً الت

، هيذه دور  علميية للمبتيد ين للمتوسيطين ؛بحيث تتفقون مع أصحاب التسجيلت أن يكيون هنياك حقا يب ميثًل 
تي سلكتموها في هذه الدور ، هل تناسبنا نأتي وال ندري ما هي الطر قة ال ايقول: أحيانً لطلبة العلم المتقدمين، 

 أم ال تناسب؟ 
القالالا مين علالالى ترتيالالب الالالدورات، والالالو ارة ممثلالالة بمعالالال  الشالاليخ صالالالح بالالن عبالالد  ملالالى  هالال ا الطالالالب يمكالالن أن يوجالاله

ويالالدرك ضالالرورة هالال ا التقسالاليم، فالالالمطلوب منالاله أن  ،وهالالو مالالن أهالالل العلالالم ،الع يالال  هالالو مالالن ي الالتم ب الال ا أشالالد االهتمالالام
وتسالال  بحاجالالة الطالالالب بكافالالة  ،وترتالالب هالال ه الالالدورات ،وعلالالى تصالالنيس ا ،شالالرف علالالى هالال ه الالالدوراتيخصالالل لجنالالة ت

 .ناية ب  ا األمر وأعرفه من القدمعلى اختالف مستويات م، والشيخ له ع ،مستويات م
نعييم  :عنييدك دور  للمبتييد ين تسييتطيع أن تقييول لنييا :لكيين أنييتم فييي دوراتكييم يييا ييييا لييو سييألناك نقييولالمقييدم: 
 واسمها كذا، ودور  للمتوسطين كذا، صنفت هذا يا ييا؟ موجود 

للمبتالد ين  اعن الحقيقة، و د أشرح كتاًبال ان  أحسن التعامل مش المبتد ين لكنت بعيدً م :ولو  لت ،ال لم أصنف ه ا
كالالل  ،وأخاطالالب بشالالرح  المنت الالين، والشالاليو  ال شالالك أن الالم  الالدرات ن،، وأجعلالاله للمنت الاليكالور الالات أو األجروميالالة مالالثاًل 

رحت بالدورة تناسالب المبتالد ين األرالعالين فال  ش   ةسن ما ال يحسنه  يره، وأ كر على سبيل المثا  األرالعين النووييح
سالالالاعتين ونصالالالف شالالالرحت سالالالتة أرالعالالالة أيالالالام، وأ مالالالت دورة فالالال  األرالعالالالين شالالالرحته فالالال  سالالالتة دروس، كالالالل درس فالالال  

سالاعتين، فاإلشالكا  و ونصف ة كل حديل يلخ  ساع بش شرح األرالعين من خال  محاضراتأنا أتا اآلن، و أحاديل
 .جد من يشجعن  على ه ا من الطالبباالستطراد، ومش األسف أن  أ مبتاًل أن  

 ؟ هومحبي هالمقدم: ألن هذا الفن له مرتادي
 بال شك.
المفضيلة، أم أن هيذا يسأل طالب العلم عين طبعاتيه  ،هل كل كتاب يحتاج للسؤال اأيًض  فضيلة الدكتورالمقدم: 

 المتقدمين فقط؟ العلماءخاص بكتب 
لالال ال يالالدخل فالال  مكتبتالاله  ؛وأن يجالالد مالالن يجيبالاله عالالن كالالل كتالالاب كالالان أفضالالل ،هالالو من أمكالالن أن يسالالل  عالالن كالالل كتالالاب

مش وجود ما  ،من خال  طبعة مسضولة ا، وال يقرأ طبعة مسضولة كتابً مسضولة مش وجود ما هو أفضل من ا طبعة
ال يقتصر على  در ما يمكن هو أفضل من ا، فإ ا أمكن  لك  باألهم فالم م. اءً ه بدوام
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، يقيول: ذكير أن بعيض على نسخة كذا، وهذه على نسخة كيذافي قول كثير من المحققين هذه مقابلة المقدم: 
 نها مقابلة على نسخة صحيحة يكون بمثابة النسخة األصلية؟إالنسا يقول: صحيحة، هل قولهم 

ويساضالل بين الا والالين  ،ن بالين الطبعالات السالابقةفالإن كالان المحقال  يسالتطيش أن يالوا   ،ه ا ال ي يحالدده جالودة المحقال 
ال فكم من محق   ا : طبش على أصح الطبعالات أو اعلى أصح ا كان كالمه د يقً  ويعتمد ،النسخ المخطوطة ، وام

 والالالالل علالالالى أفضالالالل النسالالالخ، أو ضالالالب  وتحقيالالال  فيظ الالالر األمالالالر خالالالالف  لالالالك، ونجالالالد فالالال  مرجوحالالاله ممالالالا يضالالالعه فالالال  
لى سبيل المثا  يوجد من كبار من يشار ملي م بالبنان مالن المحققالين تجالده وه ا كثير، ع ،الحاشية، ما هو الراجح

واألصالل هالو الصالحيح، وهال ا مالر بنالا ومالر بييرنالا،  "وال ي أثبتاله هالو الصالحيح ،ف  األصل ك ا"يضش ف  الحاشية 
 تتصور من أي شخل كان.سبية، والعصمة من الخطل ال على كل حا  ه ه أمور ن

أعيره أن هيذا القيرص اعتميد عليى  ي،نيا أعيره هيذا مين خيلل تعاميل الحاسيوبهيل يمكين أن يقيول: أالمقدم: 
 ، يمكن هذا يا دكتور؟ ، وبالتالي أطم ننسخة أصلية

، استساب بين األوسالا  درك دراية فالن باالستساضةه ه المعرفة وه ه الخبرة وه ه الدراية كييرها من العلوم،  د ت
 أن هال ا محقال  مجالود، وهال ا درجتاله أ الل، وهال ا ال يحسالن التحقيال ، يعنال والين طالب العلم  ،والين العلماء ،العلمية

 .كييرها من العلوم، باالستساضة يعرف ه ا
فيي الحاسيب ايليي، يقيول: اين بعيض الحاسيب يقيول: رجعنيا إليى  -ييا يييا-لكن بالنسبة لألقيراص المقدم: 

 الكتاب الفلني، هل يقول: أطم ن للحاسب لرجوعه إلى نسخة معينة؟
لالدي م الخبالالرة الكافيالة، درجتالاله ، درجتاله فالال  التحصاليل أ الالل مالن أهالالل العلالم الالال ين الالب أن مالن يتعامالالل مالش الحاسالالبيال

فالال  اآلونالالة األخيالالرة أخالال وا يستشالاليرون ويسالالللون عالالن الطبعالالات، ويتصالاللون باسالالتمرار، مالالا أفضالالل طبعالالة  ملكالالن  ،أ الالل
فب  ا يث  الناس ملالى حالد  ،ين ؟ وهك التسسير ابن كثير؟ ما أفضل طبعة لستح الباري؟ ما أفضل طبعة لكتاب الم

اليالب أنه مقصر فال  ف   أنه ما بمن يستشير، أما من ال يستشير فاليالب أن من يحسن الصنا ش ه ه والتقنيات
 ألن الجمش بين كل ش ء ال يمكن. الجانب اآلخر؛

ي بعناييية أبييي عيين طبعيية مقابليية علييى النسييخة السييلطانية لصييحي  البخييار  -أحسيين هللا إليييك-يسييأل المقييدم: 
 رمي، يسأل عن مدى صحة التعامل معها؟صهيب الك  

ة عشر مالن علمالاء األ هالر، الطبعالة الساللطانية األولالى عصحح ا بض اآلن صحيح البخاري الطبعة السلطانية الت 
وح، وباإلحالالة بالالتخري  باإلحالالة علالى الشالر  ،بالاألطراف ،واعتنال  ب الا عنايالة فا قالة بالالتر يم ،صورت ،هال1311سنة 
ويعنى ب ا، أما الطبعالات التال  أخال ت  ،، فال نظير ل ا البتة، فنصيحت  أن يقتني ا طالب العلمى تيلي  التيلي عل

لكالالن يبقالالى أن المحقالال  الالالال ي يلخالال  عالالن نسالالخة صالالحيحة والنسالالالخة  ،ر ثقالالة المحقالال  تتمثالالل هالالال ه المقابلالالةعن الالا، بقالالد
والخطالالل ال بالالد أن يقالالش  ،ألصالالل موجالالودا ؟الصالالحيحة موجالالودة مالالا الالالداع  ملالالى أن نلخالال  مالالن السالالرع مالالش وجالالود األصالالل

العلالالم يطلبالالون العلالالو فالال  ولالال ا أهالالل  ا؛م مالالا بالال   اإلنسالالان مالالن ج الالد، الخطالالل ال بالالد أن يقالالش، فكالالون األصالالل موجالالودً 
 ألنه كلما كثرت الوسا    اد احتما  الخطل. الروايات؛
 دخل في موضوعناأخذها بسرعة حتى نيسأل عن مجموعة من الكتب إن أذنتم لنا فضيلة الدكتور نالمقدم: 

 ؟ بعة لفتاوى ييا اإلسلم بن تيميةيسأل عن أفضل ط
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طبعة اآلن وه  ملخو ة عن طبعة الملك سعود والملك فيصالل، طبعالة المجمالش، مجمالش الملالك ف الد لطباعالة أفضل 
مصالحف، مالالا نال  بالاله المجمالش مالالن الالمصالحف، هالال  أفضالل مالالن األصالل باعتبالالار أن اآليالات أخالال ت بالرسالم الالال ي ع  

أخ ت من المصحف، وال  ا يقالل الخطالل، ومالر علينالا فال  طبعالة الملالك سالعود، مالش  ال، ،الطابعين خضعت لطباعة
صالالورت علالالى ور   الستالالاوأ أخطالالاء فالال  بعالالب اآليالالات، تالفوهالالا فالال  هالال ه الطبعالالة، وأيًضالالفالال  اطبعالالة الملالالك فيصالالل 

 ه ه الطبعة. ا، ف   نسيسة جد  افاخر جد  
 بداية المجتهد يا ييا؟المقدم: 

القديمالالة طبعالالة لكالالن مالن أحسالالن ا طبعالالة السالالعادة، مالن الطبعالالات  ،اطبالالش طبعالالات  ديمالة وطبعالالت حالالديثً  الالد بدايالة المجت
 .السعادة

 أعلم الموقعين؟المقدم: 
ألن ا أو  ما ظ ر  ؛ن  ب ا أهل العلموطبعته ه ه ع   ،ومعه حادي األرواح ،معالم المو عين طبعه فرج هللا الكردي

ن كالان طابع الا مت ًمال ،الجملالةفال  من الطبعالات، وهال  طبعالة جيالدة  ، ، وات الم بلناله يحالرف الكتالباان ب ا يالبلناله كال اوام
لكن ا خدمت بال شك، طبالش مجمالوع فتالاوأ شاليخ اإلسالالم، الستالاوأ الكبالرأ، وطبالش معالالم  ،نعم طبعاته في ا أخطاء

طبعالة واعتمد علي ا أهل العلم، ثالم بعالد  لالك طبالش بمطبعالة منيالر الدمشالق ، وهال   ،االمو عين, وطبش كتب كثيرة جد  
الالالدين عبالالد   لكن الالا مصالالححة، ثالالم بعالالد  لالالك طبعالاله الشالاليخ محيالال ،هالال  مالاللخو ة مالالن طبعالالة الكالالردي ،جيالالدة مصالالححة

، ضالالالب  الصالالالناعة، صالالالناعة الطباعالالالة أتقن الالالا ،ةالحميالالالد، مال أنالالاله لكونالالاله لالالاليس مالالالن أهالالالل السالالالن أتقالالالن األمالالالور الطباعيالالال
من الطرا الف أناله . الكتاب مستواه أ ل ن التعلي  علىلكوالداية الجمل وهك ا،  ،السواصل والدايات األسطر ون ايت ا

وال أعالالرف ل الالا  ، الالا  فالال  مسالالللة التالالور  هالال  معروفالالة عنالالد صالاليار الطالالالب، مسالالللة التالالور  يقالالو : كالال ا فالال  األصالالل
 فلعل ا تحريف من النسا . ،معنى

تاله ولال لك طبعا ؛الدين عبد الحميد اهتمامه فال  الليالة  ، الشيخ محيم ا تولى ه ه الكتب من ال يحسن اف  مشكلة 
خراجه مخراج جميل جد    .اف  كتب اللية من أنسس الطبعات، وام

الالدين عبالد   لشاليخ عبالد الالرحمن الوكيالل، و كالر فال  المقدمالة هال ه المالحظالة علالى الشاليخ محيالا ه لالك  طبعالثم بعد 
  .الحميد، ومش  لك لم يحل اإلشكا 

 ؟اءوقع في نفس األخط المقدم:
ن كالان أخالف،  الا :  فال  كتالب  اوبحثالت عن الا كثيالرً  ،لالم يصالل ملالى معرفالة مسالللة التالور  الشاليخ محيال  الالدين "أ ل وام

 لة التور  مسللة رالوية محرمة، ب  ا الكالم  ا ،فتوصلت ملى أن مسل ،شيخ اإلسالم الت  ينقل عن ا ابن القيم
شاليخ راجالش شاليخه مسالللة التالور ، و  لأل مالة يجيال  اه، رأي ابن  القيم تبعً عن رأي شيخ اورأي ابن القيم يختلف تمامً 

وعمر بن عبد الع ي  ممن شيخ اإلسالم رأيه رأي ابن عباس  -رحمه هللا،-، فلم يقتنش شيخ اإلسالم ااإلسالم مرارً 
 يمنش مسللة التور .

لالالك يعنالال  مالالن م   عصالالورة مطابقالالة لمالالا فالال  الشالالر الم ا اسالالتوفت شالالروط ا، وجالالاءت لكالالن عامالالة أهالالل العلالالم علالالى جوا هالالا 
، ثالم يبيع الا امعتبالرً  اشالرعي   ا، ثم يبيع ا على الثان ، ثم يقبضال ا الثالان   بًضالاقر  مست اتام   اصاحب السلعة األو  ملكً 

 على طرف ثالل، ه ه مسللة التور  عامة أهل العلم على جوا ها.
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 مدارج السالكين؟ أحسن هللا إليكمالمقدم: 
محمد حامد السق  فطبعه ثم عن  به الشيح  ،امدارج السالكين طبعه الشيخ محمد رشيد رضا بمطبعة المنار  ديمً  

بمطبعة أنصار السنة، وطبعة الشيخ محمد رشيد رضا نسيسالة التال  هال  طبعالة المنالار، وكال لك طبعالة الشاليخ حامالد 
شوب الصوفية،  ش يعل  على الكتاب، وابن القيم يتعامل مش الكتاب فيهضجيدة ف  الجملة مال أنه ف  بعب الموا

لكنه أراد أن يجالاري صالاحب  ،، ابن القيم عل  على ه ه المسا لين، ال ي هو منا   السا ر تلثير التصوف ظاهر
 اتبًعال د، وشالعلالى ال الروي  دلكالن الشاليخ حامالد شال ،تاب، ويحمله على محامل حسنةالكتاب ويتلو  كالم صاحب الك

 .-رحمه هللا- ل لك على ابن القيم
 ؟تفسير القرطبيالمقدم: 

، ثالم ابعة أولى، طبش األو  والثان  والثالل، طبعة  ديمة جالد  ف  دار الكتب المصرية، ط طبش أواًل  ر القرطب يتسس
أعيد طبش األو  والثان  والثالل، ثم أكمل الكتاب طبعة أولى، ثم طبش األو  طبعة ثالثة، ثم طبش رابعة، ثالم طبالش 

و ، م ا من واحالد ملالى عشالرين طبعالة ثانيالة، كاللن الطبعالات السالابقة اعتبروهالا طبعالة واحالدة للمجلالد األ الكتاب كاماًل 
مالن الثالالل عشالر ملالى و األو  طبش يمكن خمالس مالرات، مالن الثالان  ملالى الثالان  عشالر طبالش أولالى وثانيالة، أن عرفنا 

العشرين طبش أولى، ثم طبالش الكتالاب مالن واحالد ملالى عشالرين طبعالة ثانيالة ومقابلالة علالى نسالخ كثيالرة، بعالب األجال اء 
حاالت، وعناية فا قة. ،يلوور  جم ،على ثالل عشر نسخة، ف  دار الكتب المصرية حرف جميل  وام

 ين؟الطباعة أالمقدم: 
 دار الكتب المصرية.

 نفس الدار؟المقدم: 
خالالراج فالالاخر ،، دار الكتالالب المصالالرية طباعالالة جميلالالةنعالالم ، طبالالش طبعالالات جالالدا ، تعالالين علالالى القالالراءة، بتسصالاليل ممتالالا وام

لكالن  ،، وبعب اآلثار يتع   ية ف  بعب األحاديلعنا ه، وادع  تخري  أحاديثه، مش أن فيادع  تحقيقه ،جديدة
 ، تبقى أن ا األحاديل بحاجة ملى عناية.دار الكتب المصرية ال يعدل ا ش ءطبعة 

 ؟كمأنتم تيرحون الكتاب في دروسالمقدم: 
 .امن  ثالثة عشر عامً  ،نعم

 أين وصلتم؟المقدم: 
 اسمه )جامش(. علىلى الحادي عشر، وهو كتاب نسيس أكملنا الج ء العاشر، و سنا ع

 البن حزم يسأل عنه؟ االمحلى أيًض قدم: الم
، الشاليخ أحمالد شالاكر تالولى تحقيقاله أحمالد شالاكرالشاليخ بعانيالة  ،المحلى أفضل طبعاته طبعة منير، الطبعة المنيرية

 والتعلي  عليه.
 تحفة األحوذي؟المقدم: 

ولال ا  ؛رف السارسال لكن شكل ا فارس ، اللية عرالية بالالح ،الحروف العراليةحرف، تحسة األحو ي طبش ف  ال ند بال
ال يحسن التعامل مع ا كثير من طالب العلم ال المبتالد ين وال المتوسالطين، طبعاله عبالد الالرحمن محمالد عثمالان فال  
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لكالن هال ه الطبعالة في الا  ،والمقدمة ف  ج أين ،  عشر مجلداتالمطبعة السلسية ف  المدينة المنورة، طبعة الكتاب ف
 ة ال ندية ه ه أفضل الموجود اآلن. راءة الطبع طي أخطاء على أن ا ال ي ال ي

 المنتقى للباجي يا ييا؟المقدم: 
 المنتقى للباج  طبعة السعادة، مطبعة السعادة ه  أفضل الطبعات ملى اآلن، وه  طبعة ال بلس ب ا.

 نختم بالزرقاني بيرح الموطأ يقول: هل نستغني بأحد الكتابين عن ايخر يا ييا؟المقدم: 
، ثالم طبالش فال  المطبعالة الخيريالة، ثالم بعالد  لالك اية  الديمً ، طبالش فال  المطبعالة القسالطل  اطبالش مالرارً ال ر ان  على الموطل 

ف  المطبعة التجارية ف  أرالعة مجلدات، طبش أكثر من مرة ف  المطبعة التجارية، وه  طبعالات طيبالة  اطبش أخيرً 
لباج  ممام فقيه من أ مالة المالكيالة، ، ان أن يستينى بال ر ان  عن الباج ، وال يمك اال بلس ب ا، أخطاء  ليلة جد  

مالالالن شالالالروح ابالالالن عبالالالد البالالالر التم يالالالد  ؛ال يسالالالتينى بييالالالره عنالالاله، علالالالى أن ال ر الالالان  جمالالالش شالالالرحه مالالالن شالالالروح متعالالالددة
 .ا من الشروحمرجش ملى فتح الباري وشرح النووي و يره اواالست كار، واعتمد اعتماد  وي على الباج ، وأيًض 

عبد هللا بن عبد العز ز بن عقيل، فضيلة الييا حيياكم هللا ييا يييا عبيد معنا صاحب الفضيلة الييا المقدم: 
 هللا.

  .كمب وس اًل  أهاًل  المتصل:
ييييخنا نحين نتحيدث ميع فضيييلة اليدكتور عبيد الكيير م وعلييكم السييلم ورحمية هللا وبركاتيه، ، حيياكم هللاالمقيدم: 

فيي عين مجموعية مين الكتيب  ناتحيدث الخضير حول مكتبية طاليب العليم، سيبق لنيا لقياءات عدييد  ميع فضييلته
نسيتأذن فضييلتكم فيي البدايية لنطيرح حول هذه الكتب،  زال الحديث متواصلً الفقه، ال القرآن وعلومه والعقيد  و 

في السابق، كان لهم طر قية  -ليكمإأحسن هللا -قضية قراء  الكتب والتعليق عليها فيمن أدركتم من ميايخكم 
الكتييب والتعليييق عليهييا بطر قيية معينيية، لعلكييم وبعضييهم يحييتفذ بهييذه  ،الكتييب فييي القييراء  والتعليييق علييى هييذه

 الحديث لطلبة العلم حول هذا الموضو ؟بتتفضلون 
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد  ،والحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم المتصل:

 وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ألن الكتالب هال  مراجالش العلالم فال  أي فالن  ى طالب العلم، وتعامل م مش الكتب؛بحل جيد بالنسبة مله ا الحمد هلل، 

كالالان، وهالال  كمالالا ال يخسالالى علالالى شالالريف علمكالالم تختلالالف مالالن حيالالل التوسالالش أو االختصالالار أو مالالا بالالين  لالالك، ومن الالا 
مالالن  افن الالمالالن م يحسالالظ المتالالون، ومن الالا الشالالروح، ومن الالا الحواشالال ، وكالالان طلبالالة العلالالم فيمالالا سالالب  أو  مالالا يبالالدأ اإلنسالالان 

 ،و رأه علالى الشاليح ،مختصر من مختصرات ه ا السن، وام ا حسظه ،لفكتاب يؤ ، يعن  هالسنون، يبدأ بسن من فنون
، ويالرد أولاله ملالى آخالره، و حواشاليه، ويعلال  علي الا فال  هوامشالهوشرحه لاله، يسالتعين هال ا الطالالب بشالروح هال ا المالتن أ
، كمالالالا  الالالا  حصالالاليليقالالالة الحسالالالظ هالالالو أسالالالاس الالالالدرس، وأسالالالاس التوبالالالالعكس م ا المالالالتن مشالالالتمل علالالالى مسالالالللة، ف الالال  حق

 الرحب : 
.............................................. 

 

 فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحسظ فكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالافظ ممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام   
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من م من يكون على ه ه الصالسات، ومالن م مالن يكالون لاله اتجالاه آخالر، والحريصالون مالن م  ؛ويختلف مناه  الطالب
ألن بعالالب المسالالا ل تالال كر فالال   فالال  بالالاب آخالالر؛ اورأأ ل الالا تعلًقالال ل العلالالم كلمالالا مالالر علالالى موضالالش فالال  مسالالللة مالالن مسالالا

: السق  ال ي يسق  من بطن أمه  بل أن يتم، م كور موضش أو موضعين أو ثالثة أو أرالعة، يعن  موضوع مثاًل 
فالال  بالالاب النسالالاس، مالال كور فالال  بالالاب الميالالرال، مالال كور فالال  بالالاب  فالال  سالالبعة مواضالالش مالالن أبالالواب السقالاله، فمالال كور مالالثاًل 

ملالالى هالال ا مالالش هالال ا، ثالالم  يالالرال  هالال ا مالالش هالال ا، ويشالالير ملالالى آخالالره، فالالالحريل مالالن م ، كور فالال  بالالاب العتالال يالالات، مالالالجنا
ال يحال ب المالتن  ، تجالده مالثاًل من م من يدرس السن مثل ما يالدرس اإلنسالان القالرآن رساالد اأيًض  مثالل بلالوا المالرام، وام

 وال معنى. اا حيل يتع دها ال متنً أو مثل الرحبية، كل علم يدرس فن من فنونه ه مثل األلسية ف  النحو 
 ؟جع هذالكن من خلل يروح سابقة ألحد الميايا الذين حضر عليهم يا ييا؟ يراالمقدم: 
، خ السقالالهي الالد يكالالون شالاليخ النحالالو  يالالر شالال ،اواحالالدً  ا، الشالاليخ هالالو مرجالالش فالال   لالالك، و الالد ال يكالالون شالاليخً ال بالالد المتصالالل:

 وشيخ السقه  ير شيخ السيرة والحديل.
مين مييايخكم مين كيان يعليق عليى كتبيه، طر قية تعليقيه عليى الكتياب  اا ييخنا هيل أدركيتم أيًضيلكن يالمقدم: 

 الذي يحمله كيف كانت؟
ولكن  "من تبش الحواش  ما حوأ ش ء"على من جه، بعض م يقو :  ه ه الحواش ، الحواش  كثيرة، كل   المتصل:

يعنالال  بعالالب  ،عبالالارةالتقيالالد   ا، ال، بعضالال، وبعضالال اطال الاله، بعالالب الحواشالال  وال الالوام .......هالال ا مالالا هالالو علالالى م
أخالل  ولكن بعض م يعل  على ه ا يسالد الثيالرة هال ه  يبالين اإلنسالان شالر ، مالثاًل  ،ثيرةبكالم جيد يسد تلك المؤلسين 

ال بقيد أو  ير  لك.  اإلنسان بشر  وام
طالب العلم  على مدى حلقات كنا مع فضيلة الدكتور عبد الكر م تحدث عن مكتبة افضيلة الييا أيًض المقدم: 

 إن كان لكم تعليق على ما سبق من حديث الييا عبد الكر م حفظكم هللا؟
، معلومالات جديالدة -مالا شالاء هللا-، وعنالده اإلطالالعشيخ عالمة، واسالش  -ما شاء هللا-الشيخ عبد الكريم  المتصل:
هللا  وجالال اهى الخيالالر، نسالالل  هللا أن يعينالاله علال  ،مالالن أفضالالل المشالايخ -مالالا شالاء هللا-ونالرأ أن كالمالاله  ،نحترمالاله ونحالن
 .اخيرً 

 كان هذا هو الييا عبد هللا بن عبد العز ز بن عقيل يكر هللا له على تعليقه.المقدم: 
في كتب الفقه كنا أيرنا إليها في حلقات ماضية ثم نستكملها ليو إن رأيتم أن نبدأ  :دكتورفضيلة الأرجع إليكم 

 سمحتم يا ييا؟
ملى ما  كره بعض م من  اينبي  أن يعنى ب ا طالب العلم، وأشرنا مرارً  ،ن فوا دما أشار مليه فضيلة شيخنا م :أواًل 

بالالالل  ،كيسيالالة تحضالالالير الالالالدروس،  بالالل الحضالالالور ملالالالى الشالاليو ، مالالالن حسالالالظ المقطالالش الالالال ي يالالالراد شالالرحه ومراجعالالالة الشالالالرح
الء  بالالل محاولالالة الس الالم  بالالل  الالراءة الشالالرح، ثالالم  الالراءة الشالالرح، ثالالم مالالا كتالالب عليالاله مالالن الحواشالال ، ثالالم المالال اكرة مالالش الالال م

ثم بعد  لك يحضر الطالب بعد أن فعل ه ه األمالور ملالى الشاليخ بنيالة صالالحة خالصالة ينالوي  ،الحضور ملى الشيخ
، ثالم بعالد وال محالراج الشاليخ ،يريالد باله مظ الار نسساله وال يسل  سالؤااًل  ،ب لك اإلفادة من علم الشيخ، ال يتكبر وال يترفش

ثم م ا خرج ي اكر اإلخالوان  ،سيده من الشيخ  يادة على ما عندهويقيد ما يست ، لك يحترم بكل أدب ما يقوله الشيخ
 بما ف م وبما سمش، وبما كتب، وال  ا تتكون لديه تكتمل فيه السا دة.
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أما بعب اإلخوان مش األسف الشديد ف  هال ه األيالام كثيالر مالن م ال يعالرف الكتالاب مال فال  الالدرس عنالد الشاليخ، بالل 
ألن العلالم  أن يسلالح،  الل أن يسلالح مثالل هال ا؛  الل   ه ا يقرر أهل العلم أنهبعب اإلخوان يترك الكتاب ف  المسجد، و 

بالد مالن االهتمالام، ال بالد مالن معانالاة  لكالن ال ،لمسالللة مسالللة حضالور، العالوام يحضالرون يحتاج ملى معانالاة، مالا هال  ا
اله ا  ال كان الناس كل م علمالاء العلم، وام د مالن معاناتاله، ، فالال باللالو كالان األمالر سال الً  ،العلم نسيس ال يدرك كله، وام

 وهللا المستعان.
 ندخل فيما تبقى لنا من كتب الفقه.المقدم: 

محمالد بالن عبالد  ملالى الصالالة لامالام المجالدد الشاليخ ن الطالب يبدأ بمثل آداب المشال م :و لنا ،نعم بدأنا بكتب السقه
للشالالاليخ  ممالالالا أخصالالالر المختصالالالرات أو عمالالالدة الطالالالالب ،، ثالالالم يبالالالدأ بعالالالد  لالالالك بكتالالالاب مختصالالالر-رحمالالاله هللا-الوهالالالاب 

د الطالب على االعتماد علالى الحالديل، ألناله عو  ، وه ا كتاب نسيس ي  عمدة السقه للحافظ لامام الموف منصور، أو 
  .يبدأ كل باب بحديل

 يرح الكتاب يا ييا؟المقدم: 
 ،لب، بعد  لك يبدأ الطالب مما بدليل الطاهميته شيخ اإلسالم ابن تيميه، ممن شرحه ألانعم شرح شروح كثيرة جد  

وهو أوسش من العمدة مش الوضوح وجودة التصوير للمسا ل، وله شروح أشرنا ملي ا ف  الحلقات السابقة، والكتالاب 
الال ي هالالو أمالالتن متالون السقالاله الحنبلال ، وأجمع الالا وأكثرهالالا  ( اد المسالالتقنشال)ثالالم بعالد  لالالك تكالون عنايتالاله السا قالالة بال ،مخالدوم

، اتدريًسالو ، اوشرحً  اوعن  به أهل العلم  راءة وام راًء وحسظً  ،مسا ل على اختصاره الشديد، وهو مختصر من المقنش
، وعلياله حالوا  اأشالرنا ملياله سالابقً  (الالروب المرالالش)شرحه الشيخ منصور الب وت  ف  كتاب أسالماه  ،له شروح كثيرة

ل ري، والشيخ عبد الرحمن بالن  اسالم، وعلال  علالى الال اد الشاليخ فيصالوالشيخ عبد هللا العنجبطين، للشيخ عبد هللا با 
ثالم طبالش  ،ين، وجالرد الشاليح محمالد الحسالين مالش  لالك  وا الد اإل نالاع عليالهارك والشيخ محمد بالن عبالد هللا الحسالبن مب

  .لبلي  صالح احاشية الشيخ  اأيًض  ،الجميش باسم )ال وا د( ه ا سب  أن أشرنا مليه
  بنا المقام؟ ر كل طبعة لكل كتاب ومقارنة لطالذكإذا أردنا المقدم: 
أمالا  ،فيوجاله لكيسيالة الطلالب ،الو ت يسابقنا، مشارات واألصل أن ا نصالا ح لطالالب العلالمو  ه مشارات ألن ه ؛بال شك

 ف  مناسبة عديدة. -من شاء هللا-والبا   يحا  عليه بلقاءات  ادمة  ،الطبعات ي كر من ا ما تيسر
وحكمالالت التشالالريش  ،دليلعنالالى بالالالحاشالالية ت   (السلسالالبيل)الشالاليخ صالالالح البلي الال  علالال  حاشالالية نسيسالالة علالالى الالال اد أسالالماها 

ى الحاشالالية واليالالان محاسالالن الشالالريعة، وضالالرر العمالالل بالالالقوانين الوضالالعية،  كالالر مالال اهب األ مالالة األرالعالالة و يالالرهم، وحل الال
مالن بعالد  لالك الشاليخ و ، وهالاب، وأ مالة الالدعوةباختيارات شيخ اإلسالم بن تيمية وابن القيم، والشيخ محمد بالن عبالد ال

 با ، والشيخ الخريص ، وهو شيخ للشيخ البلي  ، و يرهم.محمد بن مبراهيم والشيخ بن حميد وابن 
وهالو  (الشالرح الممتالش)ا شرح الشاليخ محمالد بالن صالالح بالن عثيمالين، اسالمه  من شروح ال اد، من أهم ما وأمتع اأيًض 

،  لالالل فيالاله الشالاليخ مسالالا ل الكتالالاب التالال  كالالان امبسالالطً  سالال اًل  وحلل الالا تحلالالياًل  ،سالال ل فيالاله الشالاليخ مسالالا ل الالال اد ،كاسالالمه
رحماله -ستصعبون ا وال يتطاو  على الكتاب ف  شرحه وف مه مال المتمكن من طالب العلم، وهال ا شاللنه الطالب ي
 امتوسالالطً  اشالالرح الالال اد شالالرحً  -حسظالاله هللا-الشالاليخ صالالالح السالالو ان  افالال  كالالل كتالالاب يتصالالدأ لشالالرحه، أيًضالال -هللا تعالالالى
لمالالن يريالالد ف الالم الكتالالاب دون  اش جالالد  وهالالو نالالاف ،ويعنالالى فيالاله الشالاليخ بتحليالالل اللسالالظ (الالالروب المرالالالش) البالاله مالالن  امسالالتمد  
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  كالر فا الدة تتعلال  (المالدخل ملالى مال هب اإلمالام أحمالد)، الشيخ عبد القادر بن بدران ف  كتابه النافش الماتش استطراد
إل الراء  ألناله مالش األسالف بعالب مالن يتصالدأ بنصيحة الطالب، والدين النصيحة، ونصيحة الطالب أمر ال بد منه؛

ا الرأ الكتالاب السالنال  لمالا ا؟ ألن  :هو بحاجة ملي ا، فإ ا جاءه طالب يقرأ عليه  ا  لاله  الناس ينظر ملى الكتب الت
م ا  ،ر ملالالى حاجالالة الطالالالب، نعالالمالشالاليخ بحاجالالة مليالاله، وال ينظالالر ملالالى حاجالالة الطالالالب، مالالش أن النصالاليحة تقتضالال  النظالال
ا الكتالالالاب فلالالالو  الالال أنالالال  بحاجالالالة ل :جالالالاء طالالالالب منتالالاله يريالالالد أن يتالالال ود عنالالالده مبالالالادئ العلالالالوم، وعرضالالالت عليالالاله و لالالالت لالالاله

وأنالا محتالاج ملالى كتالاب  لكالن م ا جالاءن  طالالب مبتالدئ مالثاًل  ،, ولالن يخلالو الكتالاب مالن فا الدةاكالان جيالدً  اتدارسناه معً 
، لالالو جالالاء شالالخل يسالالل  عالالن كتالالاب فالال  العقيالالدة دي أجعالالل هالال ا الطالالالب يقالالرأهوو تالال  ال يسالالمح بقراءتالاله بمسالالر  ،كبيالالر
هال ا تضالييش  ،( للالدار  طنال يمكالن هال ا، أو أ الرأ كتالاب )العلالل ( الل  كتاب )درء تعارب العقالل والنقاللا رأ ع :أ و 

أحببالالت أن أ كالالر مالالن ن كتالالاب  هالال ا مالالدخل لعلالالم السقالاله موحيالالل "ولالال ا يقالالو  فالال  كتابالاله المالالدخل:  ؛للطالالالب بالالال شالالك
ب الالدين  علالى العلمالاء، فالواجال اوخصوًصال ،فالل و : ال جالرم أن النصاليحة كالالسرب ،النصا ح ما يتعل  ب لك العلالم

 ير عمدة  عمدة الطالب- كتاب أخصر المختصرات أو العمدة م راء المبتد ين أن يقر  م أواًل م ا أراد على المعلم 
، أو ا، أو الياية ألب  شجاع من كالان شالافعي  امن كان حنبلي   -الموف ، عمدة الطالب للشيخ منصور، متن مختصر

رح لالاله المالالتن بالالال ، ويجالالب عليالاله أن يشالالانسي الال، أو منيالالة المصالالل ، أو اإليضالالاح من كالالان حاالعشالالماوية من كالالان مالكي الال
يعن  يعنى بتحليالل لسالظ المالتن، بحيالل يس الم الطالالب ويتصالور هال ه المسالا ل مالن  يالر  يالادة وال - يادة وال نقصان 

و الد كانالت هال ه ، وبحيالل يس الم مالا اشالتمل علياله ويصالور مسالا له فال   هناله، وال يشاليله بمالا  اد علالى  لالك -اسالتطراد
يخ محمالد بالن عثمالان الحنبلال  المشال ور بخطيالب دومالة المتالوفى فال  المدينالة المنالورة سالنة طريقة شيخنا العالمالة الشال

أن يتصالور أناله يريالد  راءتاله مالرة  ايقو  لنا: ال ينبي  لمالن يقالرأ كتاًبال -رحمه هللا-ثمان وثالثما ة بعد األلف، وكان 
نعم على أسالاس أنالك تعالود  ،شيه، تمالكتاب وممكن ترجش له مرة ثانية ، نعم يعن  أنت م ا تصورت أنك تقرأ"ثانية

فما ينت  عن  لك؟ ينت  أنك تتس م ه ا الكتاب  "ا رأ الكتاب على أساس أنك لن تعود مليه مرة أخرأ "ثانية، يقو : 
ألن هال ا التصالور يمنعاله عالن ف الالم  صالور أناله يريالالد  راءتاله مالرة ثانيالة؛ال ينبيال  لمالن يقالرأ الكتالاب أن يت"بد الة، يقالو : 

 .ايعود مليه مرة ثانية أبدً  أنه الجميش الكتاب، بل يتصور 
 "ال يالادة مكل كتاب يشتمل على مسا ل ما دونه و يادة، فحق  مسا ل ما دونه لتوفر ج دك علالى ف ال"وكان يقو : 

أنالالك  الالرأت فالال  أخصالالر المختصالالرات مسالالا ل هالال ا الكتالالاب أو عمالالدة السقالاله لامالالام  ؟مالالا ا، وهالال  اهالال ه فا الالدة م مالالة جالالد  
وأنالت  ،هال ه المسالا ل تمالر علال  فال  الال اد، ال : م ه ا الكتالاب بجميالش مسالا له، ال تقالو الموف ،  رأت ه ا الكتاب اف

ولال ا  ؛سالتمرسالوف  همسالا لر لالك نصالف الج الد فال   الراءة مالا بعالده؛ ألن ويالوف ،تقرأ هال ا الكتالاب اف الم جميالش مسالا له
مالرتين ثالالل أرالالش فال  ، ال مالانش أن تمالر هال ه المسالللة مالرة يخطئ من يجرب ال وا د،  وا د ال اد علالى العمالدة مالثاًل 

ن أل   طالالب العلالم، وترالالى العلمالاء مالن  بالل؛ال ال، وعلالى هال ا ر  ثم ال ي فو ه، ثم ال ي فو ه، وهك ا ،كتاب مختصر
، يوضح ه ه المسا ل،  د تكون المسللة تصورها صعب فال  هال ا الكتالاب، تمالر فال  ه ا التكرار يرسخ ه ه المسللة

لالالن تمالالر بنالالا مالالرة لمالالا نقالالو :  وا الالد الالال اد، معنالالاه أن هالال ه المسالالللة  ، لكالالنبعالالرب آخالالر، ليسالال ل ا، ويالال لل اكتالالاب آخالالر 
 وا الد  ؛موجالود ا، وفال  كتالب السقاله أيًضالثيالرثانية، و د سلك أهل العلم ه ه الطريقة مثبالات ال وا الد فال  كتالب السالنة ك
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المقصالود  الال ي يوضالح لاله العلالم، ويرسالخ لاله العلالم، ،هال ا يحالرم طالالب العلالم مالن التكالرار لكن ،الكاف ،  وا د الياية
 أن المسللة تطو  ب  ه الطريقة.

حقال  مسالا ل مالا دوناله لتالوفر ج الدك علالى ف الم فوكان يقو : كل كتاب يشتمل على مسا ل ما دونه و يادة، "يقو : 
 انت ى." ال يادة
ولما أخ ت نصيحته ملخ  القبو  لم أحت  ف  القراءة على األسات ة ف  العلوم والسنالون ملالى أكثالر مالن سالت "يقو : 
ثالم أخال  يعالدد كتالب الطبقالة  ..."وأسكنه فسيح جناته، فإ ا فرا الطالب من ف م تلالك المتالون  ،ات، فج اه هللا خيرً سنوا
 ، والمدخل كتاب نسيس يوصى به طالب العلم.، ثم الثالثة وهك االثانية

سالالا ر  ثالالم المنت الال  علالالى ،ثالالم المتوسالال  ،ئهالال ه الطريقالالة التالال   كرهالالا الشالاليخ نصالاليحة الطالالالب فيمالالا يبالالدأ بالاله المبتالالد
ألن بسط ا حقيقة يطالو ، وأكثالر المسالتمعين اآلن  العلوم، ه ه تحتاج ملى مصنف خال؛ وف  مختلف ،الم اهب

والكتب الت  تدرس ف  ه ه البالد كتب الحنابلة، ولو  هبنالا نقالرر ونشالرح  ،ف  ه ه البالد يعنون بالم هب الحنبل 
 طا  بنا الو ت. كتب الحنسية والشافعية والمالكية

  .تفضل يا أخي باألخ خالد السو دي من بر د ، نبدأ: المقدم
أحي  الدكتور، وعندي سؤا : أ و : فضيلة الشيخ أن بعب الناس يطعنون ف   ،بسم هللا الرحمن الرحيم متصل:
ه ه الطالسم، ولالو أناله  الرأ  فكويستير  الطالب و ته كله ف   ،ألن عبارات ا طالسم  راءة المتون وحسظ ا؛جدوأ 

، والسالالالم اوجالال اكم هللا خيالالرً  ؟أو  يالالر صالالحيح ،الت لكالالان أجالالدأ وأنسالالش، هالالل هالال ا الكالالالم صالالحيح يالالا شالاليخفالال  المطالالو 
 .هعليكم ورحمة هللا والركات

كالالريم نحيالال  الالالدكتور عبالالد ال نحالالن، ، السالالالم علالاليكم ورحمالالة هللاوالصالالالة والسالالالم علالالى رسالالو  هللا ،بسالالم هللا متصالالل:
علالالى الموا الالش اإلسالالالمية، والشالالات اإلسالالالم   نالالدخل، إلنترنالالتعلالالى ا نالالدخل نحالالنونطلالالب منالاله نصالاليحة أبويالالة لينالالا، 

ابالالنكم  ،، والسالالالم علالاليكم ورحمالالة هللااخيالالرً وجالال اه هللا  ،ويوج نالالا ،نطلالالب منالاله نصالاليحة لنالالا فالالنحن ،والرومالالات اإلسالالالمية
 ؟شكري 
الب جالال اكم هللا كالالل خيالالر لوصالالاياكم لطالال :السالالالم علالاليكم ورحمالالة هللا والركاتالاله :الشالاليخ عبالالد الكالالريم الخضالالير متصالالل:

أن ينسالالش بكالالم  -جالالل وعالالال-وأسالالل  هللا  ،ب الال ه الوصالالايا اكثيالالرً  تسالالشننوفالال  الحقيقالالة  ،العلالالم للعنايالالة بكتالالاب هللا الع يالال 
مالن طالالب العلالم  األن كثيالرً  الالب العلالم؛والودي يا شيخ أن تبين لنا من جيالة الطلالب بالنسالبة لط ،اإلسالم والمسلمين

 ،لبعب المتون، ثم يع ف عنه لشرح آخر، وهك ا تنظيم الو الت افتارة يمسك شرحً  ،ف  طلب العلم اتجده مضطرالً 
 أم أنالاله يقسالالم أيالالام ؟شالالرح حتالالى ين يالالهبشالالرح معالالين هالالل يواصالالل فالال  هالال ا الان اإلنسالال أفمالالا أدري يالالا شالاليخ هالالل م ا ابتالالد

أن  -حسالظ هللا ورعالاك-فنرجو منك يالا شاليخنا  ؟أسبوعه يوم للتسسير ويوم للحديل، ويوم للسقه، ويوم للنحو، وهك ا
 ن لنا، أخوك عل  عبد المحمود الطيب.تبي

أحيال  فضاليلة الشاليخ الالدكتور عبالد  ،وصاللى هللا وساللم علالى رسالو  هللا ،الحمالد هلل ،بسالم هللا الالرحمن الالرحيم متصل:
وكال لك فتالاواه  ،ال ي طالما استسدنا منه سالواًء فال  دروساله فال  المسالجد أو عبالر األثيالر ،الكريم بن عبد هللا الخضير

وأن يبالارك فال  عمالره وعملاله،  ،وأسالا  هللا أن ينسعنالا بعلماله ،  يلقي الا فضاليلتهتاليال  الالدروس الوعالن طر  ،عبر األثيالر
وأستسسر من فضيلة الشيخ عن مكتبة طالب العلم ه  من المكاتب العلمية الت  يحتاج ملي الا ويعالود ملي الا فال  أي 
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أن يسالاللك ا فالال  منشالالاء هالال ه  ولكالالن مالالا هالال  اإلجالالراءات والوسالالا ل التالال  ينبيالال  لطالالالب العلالالم ،مسالالللة تخطالالر علالالى بالالاله
  ؟هتكتبموأن تكون موجودة ف   ،، وما ه  أبر  الكتب العلمية الت  ينبي  على الطالب أن يقتني االمكتبة

يسقالد الكتالاب أن هال ا األمالر  -حسظه هللا تعالى-هل يرأ الشيخ تحقي  الكتب وامعادة طباعت ا  ةالسؤا  اآلخر: كثر 
آمالالل  ،اهيالالك عالالن كثالالرة الشالالروحات والتعليقالالات التالال  تعتالالري مثالالل هالال ه الكتالالبأهميتالاله مالالن حيالالل رجالالوع الطالالالب مليالاله، ن

 : عبده بن أحمد الجعسري.أخوكم .وهللا يحسظكم ،التعلي  على  لك
مع أننا في يقي سيؤاله حقيقية أو مين خيلل هيذا البرنيامج عليى ميدى  ،لألخ عبده أحمد جعفري  ايكرً المقدم: 

ة، ربميا أن األخ عبيده ليم يتابعنيا عنيدما سيأل عين أهيم الكتيب التيي وهذه الحلقية فيهيا إجابي ،الحلقات الماضية
والقيرآن وعلوميه  ،يقتنيها طالب العلم، نحن تحيدثنا عين الحيديث، وتحيدثنا عين العقييد ، وتحيدثنا عين التفسيير

 لألخ عبده. اوغير ذلك فيكرً  ،ها من خلطفيوما يحصل  ،الييا عن تحقيق الكتب اوغيرها، وتكلم أيًض 
 يا أخي. تفضلس لة األخو  حتى ال يضيع بنا الوقت لو تكرمت ونواصل أ
-، أسل  عالن كتالاب تسسالير ابالن جريالر الطبالري ه يا شيخ، أحسن هللا مليكالسالم عليكم ورحمة هللا والركات متصل:
 ؟علي  أم التال ه اهل تم  الشيخ أحمد شاكر حو  التسسيروما ا عن تعليقات  ؟ما أحسن طبعاته -رحمه هللا

ألخ خالد السو دي يسأل عن الطعن في جدوى حفيذ المتيون وقراءتهيا لصيعوبتها ويقيول: هنياك دعيوات طيب ا
 وتحتاج إلى تفكيك وال داعي لذلك؟ ،وترك هذه المتون عباراتها قديمة وصعبة ،للهتمام بالمطوالت

مالن  ا، وترالية الطالب على المتون الصعبة ليس عبثً سلكوها وأدركوا وحصلوا بواسطت ا أهل العلم ل م جادةنقو : 
نمالالا يالالراد بالال لك بنالالاء طالالالب العلالالم بنالالاًء     بالالل أهالالل العلالالم، وال يقصالالدون بالال لك التعنيالالت وال المشالالقة علالالى طالالالب العلالالم، وام

، فليس من العبل أن يقرأ طالب العلم أو يدرس  اد المستقنش على صعوالته، باإلمكالان أن تبسال  مسالا ل هال ا امتينً 
ف   المتلخرينن يقرأ على طريقة أن يكون ف  ما ة صسحة تبس  مسا له بوضوح بحيل يدرك ا كل م تاب بداًل الك

ألناله م ا احتالاج علالى مسالللة فال  كتالب أخالرأ ال توجالد  ترالى طالب العلم على هال ه الطريقالة؛ال ي :لكن أ و  ،البس 
والالنسس الطريقالة، م ا لالم يترالالى علالى هال ه ف  ه ا الكتاب كيف يتعامل مش الكتب األخالرأ التال  ألسالت بالنسس الالنسس 

 ؟!الطريقة
نالاله يشالالتمل علالالى ما الالة ألالالف م :مختصالالر خليالالل عنالالد المالكيالالة فيالاله  ايالالة الصالالعوبة، شالالبيه باألليالالا  حتالالى  الالا  بعضالال م

لكالن يبقالى أن الكتالاب متالين، وعنايالة المالكيالة  ،ا، وتعرضنا لاله مالرارً مسللة على صير حجمه، ه ا الكالم مبالغ فيه
الطريقالالة، واألمثلالالة  يالالر ل الالا، ولالاليس مالالن العبالالل عنالالايت م بالاله، منمالالا أدركالالوا أن طالالالب العلالالم يترالالالى ب الال هباله عنايالالة ال نظ
لكن هات من الطالب ال ين ترالالوا علالى  ،، ترالوا على ه ه الكتبنا وشيوخنا ومن تقدم من شوخناعلى  لك علماء

هالال ه الكتالالب ال تحتالالاج وال ملالالى المالال كرات أو كتالالب معاصالالرين كتبالالت بل جالالة العصالالر، هالال ه ال تحتالالاج وال ملالالى شالاليو ، 
 شيو ، باإلمكان أن يقرأها الطالب بنسسه ال ي يحسن القراءة والكتابة.

كالالالم أهالالل العلالالم فالال  كيالالف يس الالم لالالد مالالن البلالالدان ال يوجالالد  يالالره، لكالالن كيالالف يترالالالى طالالالب علالالم بحيالالل م ا انسالالرد فالال  ب
مالتن، و الرأه علالى الشاليو  وشالرحوه لاله لكن م ا طلب العلم على الجادة وحسالظ المتالون، فال  كالل علالم ؟ الكتب األخرأ 

ثم بعد  لك يقرأ ما شاء من الكتب، يقرأ ما شاء من الكتب، فليس من العبل، والت وين  ،وراجش الشروح والحواش 
مالالن شالاللن المتالالون ال شالالك أنالاله  طالالش لطريالال  الطلالالب،، بسالالطنا هالال ا فالال  مناسالالبات كثيالالرة، وبسالالطه أكثالالر مالالن هالال ا ال 
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ال  ،يحتمل العلم الت  ترالى ملى هجر الطريقة المللوفة والمعروفة عند أهل  ك دعوات تدعوف  النسس أشياء، هناوام
 لكن ال شك أن ه ا  طش لطري  الطلب. ،علي ا أهل العلم، أهل العلم والعمل

يسأل عن الدخول على المواقع في اإلنترنت، وقد كما ذكر أنه تلقى  اأحسن هللا إليك، األخ يكري أيًض المقدم: 
يقيول: ميا  ام من خللها والدخول على مواقع العلماء والحديث فييه تتبيع لدروسيكم عبرهيا، أيًضيمن العلو  اعددً 

 نصيحتكم لنا في هذا المجال؟
بالنسبة للعلم والتحصيل منما يكون بالجث  بين يدي الشيو ، يعن  أن يمثل بين يالدي الشاليو ، بحيالل يسالتطيش أن 

أكثالر ممالا يسيالده  اومالن سالمت الشاليخ أحياًنال ،سيد من مالرأأ الشاليخيلخ  ويتلقى وينا   ويستس م عما يشكل عليه، وي
  تالالالبلالدان يسالتطيش الرحلالة ملالى  من علم الشيخ، ال شك أن الشخل ال ي ال يوجد ف  بلده أحد من الشيو ، وال

 ، مثالل هال ا يتلقالى العلالم بواسالطة هال ه اآلالت، هال ا  ايالة مالا يسالتطيش واإلفالادة من الا أحسالنالمشالايخد و وجاليكثر في ا 
وتلتينالا األسال لة مالن كنالدا واسالتراليا، ومالن ألمانيالا  ،ال شال ء، وكالم مالن طالالب علالم أفالاد من الا فال  أ صالى األرب نم

لكن يبقى أن  ،عوا، ويد  على أن م ف موا وحصلوامن كل مكان، يد  على أن م تابو من الج ا ر، و ومن الميرب، 
 م احمة الشيو  هو األصل.

الطلييب لطالييب العلييم يقييول: حتييى ال نقييع فييي  نهجيييةب يسييأل عيين ماألخ علييي عبييد المحمييود الطيييالمقييدم: 
 بد أن يواصل حتى ينهيه؟ االضطراب الذي يحصل بسبب التردد بين المتون، هل إذا بدأ باليرح ال

مالال اكرة مالالش   الالراءة الشالرح،  الالراءة علالالى الشاليخ، ،ابالالد أن يكملالاله، يكملاله حسًظالال فال  أي فالالن مالالن السنالون، البمالالتن م ا بالدأ 
، أما االضالطراب واالنتقالا  مالن كتالاب ملالى آخالر، هال ا ال شالك أناله بد من مكماله ب  ه الطريقة ، المالءاإلخوان وال  
، بعب النالاس يمضال  خمسالين سالنة، وبعالب ب العلم من يقض  السنين الطويلةول ا تجد من طال ؛يضيش الو ت

تيب والتنظاليم، وبعالد أن ، كل ه ا بسبب الد ة ف  التر يدرك ما ال يدركه  يره ف  خمسين الناس ف  خمس سنوات
   يحصل ب ا.تعلى شيخ ي ديه على الطريقة والجادة ال -جل وعال-يوفقه هللا 
لكين يبيدو أن األخ ميا تيابع الحلقيات األوليى عين تفسيير  ،وقيد جاوبنيا الحقيقية ،السامع الحسين يسيألالمقدم: 

 الطبري، تكلمتم عن تعليقات الييا أحمد ياكر على هذا التفسير؟
 وهال  مطبعالة في الا لجالان مالن أهالل العلالم  ،ثم طبش بمطبعة بوال  ،المطبعة الميمنيةف  طبري أو  ما طبش تسسير ال
تحقيال  وعنايالة مالن بالرع فال  ال ،ال سيما بعد الو وف على نسخ أخرأ  ،لكن ال يعن  أن ا أصح من  يرها ،تصحح

ة فتو ف العمل، بعالد أن أنجال  لكن مش األسف أنه حصل خالف بينه والين المطبع ،والتعلي  الشيخ محمود شاكر
، تو الالف العمالالل لخالالالف و الالش بالالين الشالاليخ والالالين المطبعالالة، وكالالان -عليالاله السالالالم-مالالن سالالورة مبالالراهيم  اسالالتة عشالالر جالال ءً 

عالت بقيالة الكتالاب فال  الضحية المستسيد والكتاب، فمالش األسالف كمالل الكتالاب بطريقالة ليسالت علالى طريقالة الشاليخ، طب
 الشيخ، وال نسبت ملى الشيخ. نسس لكن ا ال تمثل الشيخ، وال ،ثمانية مجلدات

 الدكتور عبد هللا التركي؟الذي توالها  االطبعة األخير  أيًض المقدم: 
للشيخ أنه من أهل التجويد، لكنال  مالش ا تنالا    ظنون والم ،ال شك أن ا طبعة كاملة ،طبعة الدكتور عبد هللا الترك 

 .ل ا لم يتيسر ل  االطالع علي ا
 هذه النصا   التي توجهونها للرجال والنساء على حد سواء؟ ات يسألن هل أواًل مجموعة من األخو المقدم: 
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 النساء شقا   الرجا  ش ء واحد.
بعييض األخييوات هييل يمكيين أن يييتم لهيين ذلييك ميين خييلل متابعيية الييدروس العلمييية عيين طر ييق تسييأل المقييدم: 
 ييء من التحصيل؟ ويحصل لهن ،من خلل االهتمام بمكتبة طالب العلم التي ذكرتموها ،األيرطة

كثيالالالر مالالالن األحالالالوا  يخصالالالل مكالالالان خالالالال  ،: الالالالدروس المقامالالالة فالالال  المسالالالاجد متالالالاح لطالبالالالات العلالالالم حضالالالورهاأواًل 
، اإلخالالوان الالال ين ينظمالالالون الالالدروس والالالدورات ي تمالالالون بالنسالالاء عنايالالالة لالال وات األعالالال ار ا، يوجالالد مكالالالان أيًضالالبالنسالالاء

ق يييييِرن  ف يييييي  تخالالالالالرج مال م ا ترجحالالالالالت المصالالالالاللحة مناسالالالالالبة ل الالالالالن، مالالالالالش أن األصالالالالالل أن المالالالالالرأة مالالالالاللمورة بالالالالالالقرار فالالالالالال }و 
لخالالروج، ثالالم فالال  افالالإ ا ترجحالت المصالاللحة لطلالالب العلالم تخالالرج مالالش التالال ام األدب الشالرع   [( سالورة األحالال اب33)]ُبُيييوت ُكن  

النساء مثل مطالبة ، وال شك أن مطالبة بعد  لك تستسيد من الشيخ، والإمكان ا أن تسل  بور ة كييرها من الطالب
 .فالكل مكلف ،لرجا ا

  .حياك هللابك،  اومرحبً  ، ييا عبد هللا أهًل يليثالغمعي الييا عبد هللا المقدم: 
 ، هللا يحييك ويخليك.وس اًل  أهاًل  المتصل:

ووافالالر الشالالكر علالالى تلالالك  ،وأسالالا  هللا لكالالم عظالاليم األجالالر ،وبعالالد أحيالاليكم شالاليخنا ،السالالالم علالاليكم ورحمالالة هللا والركاتالاله
 شيخنا كالتال : سؤال حاجة ماسة  ة التلصيلية الت  يحتاج ملي ا طالب العلمالبرام  العلمية المن جي

بالل  ،سالروع بين الاسيما ف  الم هب الواحالد يتنا الل بعضال ا مالن بعالب، وتتسالر  ال السق ية الالكتب  كثيرا المالحظ أن
 -حسظاله هللا- وحتى ف  الكتاب الواحد، ولرالما تكرر  كر السرع ف  أكثر من موضالش، كمالا  كالر الشاليخ ابالن عقيالل

ما رأيك يا شيخ ف  تلصيل تلك الكتالب سالواء فال  المال هب الواحالد أو فال  عالدة مال اهب فال  كتالاب واحالد يقالوم بجمالش 
مالالش اإلحالالالة ملالالى المراجالالش المتقدمالالة م ا انسالالرد أحالالدها بمالالا يتبالالش  ،وصالاليا ت ا صالاليا ة عصالالرية ،سق يالالةتلالالك السالالروع ال

للقيالام بمثالل هال ا العمالل  نيالةف الل هنالاك  ،تقسالم بيالن م األبالواباإلشارة مليه، وأن يقوم على  لك لجان من أهالل العلالم 
ألالم يحالن الو الت لتع يال  دور المجالامش السق يالة لما فيه مالن جمالش وترتيالب وتبالديل وتالدريس،  ،الت  تمس الحاجة مليه

  .واالجت ادات الجماعية لمثل تلك المشاريش العلمية
  .عمل اوطبيعة  ادور المجامش حاليً على  ناثم ما تعليقك يا شيخ

كمالالا هالالو الحالالا  فالال   ،قنالالين السقالاله عبالالر مالالوادتوالبالالاحثين بأخالالتم باالستسسالالار عالالن رأي الشالاليخ فالال  توجالاله بعالالب السق الالاء 
لترتيب لر من الم تمين ما مدأ أهمية  لك ف  مثل ه ا ال من ال ي يستجد لكثي ،الشرعية و  مجلة األحكام العدلية

 عنا خير الج اء.هللا ، يج يكم والتيسير
 . جز ًل  اي يكرً غفيلالييا عبد هللا ال اكرً يالمقدم: 

ميا يتعليق بفصيل كتيب الميذهب فضيلة اليدكتور إذا كيان لكيم عليهيا تعلييق ب تساؤالت وتداخلت الييا عبد هللا
 لطلب العلم. عن طر ق لجان هفروع، وجمع الواحد
النسبة لجمش الكتب ف  كتالاب واحالد خ  الشيخ عبد هللا اليسيل  على ه ه المالحظات الطيبة النافعة، أما بأل اشكرً 

 فليس بوارد.
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، اواحالالدً  أ أهالالل العلالالم  صالالدوا بتنالالوع المؤلسالالات نسالالش جميالالش الطبقالالات، فلالالو جمعالالت فالال  كتالالاب واحالالد ناسالالبت مسالالتوً  :أواًل 
مالالا يدرسالالونه أو يدرسالالونه، والمتوسالالالطين كتالالب المختصالالرات، والشالاليو  يرجحالالون بالالالين هالال ه المختصالالرات ب فللمبتالالد ين

 .ك لك، والمنت ين ك لك
، منمالا يقصالد باله أن مسالتقاًل  اوجود ه ه الكتب المكررة بعب العلماء ف  أصل التلليف ال يقصد باله أن يكالون كتاًبال

وه ه طريقة ووسيلة من وسا ل التحصاليل لالختصالار والجمالش، ياللت  ملالى مجموعالة  ،يكون م كرة له، يجمعه لنسسه
ملى المكتبة كتاب مستقل، ووجود مثل ه ا  ثم بعد وفاته يضاف ،من الكتب فيلخل مسا ل ه ه الكتب ف  كتاب

 ألن فيه مسللة الجمش بين مجموعة من الكتب. ؛نافش االكتاب أيًض 
وكالل كتالاب لاله فا الدة، فلتبقالى  ،ترك الحرية للشيو  ف  انتقاء الكتالب لتالميال هم ال شالك أن كالل كتالاب لاله ميال ة اأيًض 

لكالالن متالالى  ، ه الكتالب عنالالد الطالالالب المتعلمالالينهالال هال ه الكتالالب، نعالالم  الالد يوجالالد شالال ء مالن االضالالطراب فالال  التمييالال  بالالين
تبقى ه ه الكتب على حال ا، وكل عالالم لاله ف، مشايخ مواستقلوا عن مشورة  ،يكون ه ا؟ م ا انسرد الطالب بلنسس م

 أن يضيف، يرأ أن الساحة بحاجة ملى ه ا الكتاب يضيف عليه.
قنين الفقه فيي هيذا الزميان أن هيذا جيواب للسؤال الثالث في مسألة ت اأيًض  يجواب ضمنهذا  هل يفهمالمقدم: 

 ؟الكم لهذه المسألة أيًض 
 افا قً  اا عً ر  الكن ما ال ي يجعلنا نترك طريقة سلسنا الت  أبدت نجاحً  ،أما تقنين السقه ف و طريقة جديدة ف  التلليف

هالال ا التقنالالين اعتمالالد  نم :، ثالالم نعالالد  ملالالى طريقالالة المالالواد التالال  هالال  طريقالالة مسالالتوردة، هالال ا م ا  لنالالافالال  هالال ا السالالن ارا الالدً 
، هالل هال ا المقالنن ناله اجت الادات مالن المقالننم: أو  لنالا ،ناله لسال  بالين مال اهب ف ال ه مشالكلةم :أما م ا  لنالا، م هب واحد

فالمسللة ال تخلو مما أن  ؟ثم يقلد ه ا المقنن ،حيل يستح  التقليد بلن ينب  من  بله من األ مةبمن أهل االجت اد 
 اكمالا هالو حاصالل فال  بعالب المجالالت، أو يكالون عمالدً  ،بالين المال اهب ايكالون تلسيًقالتكون انتقاء من كتالب، وهال ا  الد 

، ابما يصلح على حد  عم م للعصر، العصر لن يصاللح مال بمالا صاللح باله العصالر األو ، أبالدً  اوأخ ً  ،ملى التيسير
آخالر ال مالان، المسالا ل و القضالايا والنالوا   ملالى   علالى ن   على الصحابة ين   ملى آخر ال مالان، وينال   أالدين كما 

وال يخلو مما أن يكون اجت الادات ممالن  النن، ولاليس تقليالده باللولى  ،دخيلعلى كل حا  هو  ال بد من ه ا، فالتقنين
لاله آثالاره علالى خالالف الجالادة  اوهال ا أيًضال ،بالين المال اهب امن تقليد األ مة وأصحاب الكتب السالابقة، أو يكالون خلًطال

، هالالو أوثالال  أهالالل العلالالم ممالالن عالالرف اواحالالدً  ايقلالالد مماًمالال ،م العالالام بالاللن المبتالالدئ حكمالاله حكالال ،المعروفالالة عنالالد أهالالل العلالالم
  .بالعلم والدين والورع

              ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليس فالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  فتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواه مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت متبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالش

 مالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالم يضالالالالالالالالالالالالالالالالالف للعلالالالالالالالالالالالالالالالالم والالالالالالالالالالالالالالالالالالدين الالالالالالالالالالالالالالالالالالورع 
 

 دور المجامع الفقهية يا ييا؟المقدم: 
علالالى النصالالول والقواعالالد الشالالرعية،  فالال  تن يالالل النالالوا   الحادثالالة ابالالار ً  ادور المجالالامش السق يالالة ال شالالك أن الالا تالالؤدي دورً 

، وأمالالالا المسالالالا ل التالالال  سالالالب  بحث الالالا ينبيالالال  أن يرالالالالى طالالالالب العلالالالم علالالالى كتالالالب المتقالالالدمين علالالالى الجالالالادة دورهالالالاف الالال ا 
 المعروفة.
 هل ستذكرها ضمن كتب الفقه اين يا ييا؟ ،عندي أس لة فيما يتعلق بالموسوعات الفقهيةالمقدم: 

   تلت ، يتب
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 .تكمل كتب الفقهنس ييايا  تفضلالمقدم: 
بعالالد دراسالالة الطالالالب للمتالالون المعتبالالرة عنالالد أهالالل العلالالم، المتالالون التالال  هالال  اللبنالالة األولالالى فيمالالا  كرنالالا، ينتقالالل ملالالى كتالالب 

مالالن روايالالة  الالال ي جعلالاله للمتوسالالطين و كالالر فيالاله روايتالالين بالالداًل  ،ش لامالالام الموفالال  ابالالن  دامالالةالطبقالالة التالال  تلي الالا كالالالمقن  
، ومن الا الكبيالرعلم عناية فا قة، له شالروح كثيالرة تالد  علالى أهميتاله، من الا الشالرح ن  به أهل الوه ا الكتاب ع   ،واحدة

 ،، ه ه الشروح لو أردنا أن نقارن بين ا ونوا ن بين الاوحواش  الشيخ سليمان بن عبد هللاالمبدع، ومن ا اإلنصاف، 
 الحتاج ملى حلقة كاملة. ،ون كر أفضل طبعات ا

 ا هذا الكتاب؟هل هو من الفقه المقارن يا ييالمقدم: 
 لكن ي كر روايتين. ،، على الم هبال، ال

 يقول: هل أفضل كتب الفقه المقارن، أو ميا ،سعود يبدو أنه اختلط عليه األمرألن أحد األخو  أحمد الالمقدم: 
 أفضلها غير كتابي المغني والمجمو ؟

 .-من شاء هللا- أما المجموع سيلت ، نتكلم عن المقنش نحن، أتت ال المين  والمجموع ما بعد
طبعالالت فالال  مجلالالدين، ول الالا مختصالالر البالالن معمالالر  االمقنالالش هالال ا نظمالاله ابالالن عبالالد القالالوي فالال  منظومالالة داليالالة طويلالالة جالالد  

هالالو مختصالالر  المختصالالر بينالاله والالالين  اد المسالالتقنش، الالال ي  مطبالالوع فالال  مجلالالد، مشالالكا  هالال ا المختصالالر أراد أن يوفالال 
ألن هال ه الكلمالة ال تناسالب مالا  ؛من البيالت اأو  شطرً كلمة،  يح فمن  بيت  المقنش، فح ف بعب الكلمات أحيانً ا

لكالالن لالالو  ،فالال  الالال اد، البيالالت م ا حالال ف منالاله كلمالالة أو حالال ف منالاله شالالطر، اختالالل، بالالال شالالك، ممالالا  هالالب برونالال  الكتالالاب
ألن الكتالاب يحتالاج ملالى بالارع، فالانتقى مناله بحالدود  م ابالن عبالد القالوي بالارع ب ال ا القيالد؛انبرأ ل ال ا الالنظم الموسالش نظال

 لطالب العلم ألحسن. اما ينبي  االهتمام به تيسيرً ألف بيت تكون م
ابن عبد القوي ف  مقدمات األبواب، ف  بعب األبواب ال أ و  جميش األبالواب يقالدم نصالا ح مالن أ لالى مالا يسالمعه 

ألن طالالالب السقالاله الالال ي يعالالان  األحكالالام العمليالالة  الالد ييسالالل عالالن مثالالل هالال ه  العلالالم، يحتالالاج ملي الالا طالالالب السقالاله؛ طالالالب
 اجالالة ملي الالا، أيًضالال،  الالدم نصالاليحة حقيقالالة كالالل طالالالب علالالم بحاملالالى مقدمالالة بالالاب الجنالالا   مالالثاًل  اًل جالالش مالالثالنصالالا ح، فلالالو ر 

  مقدمة ف  البيوع يقو :
         اميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاك والمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرام مورثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 .................................................... 
 

 كتاب الجنا  :ف  و ، االمواريل أيًض 
         جالالالالالالالالالالالةمالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالار نحالالالالالالالالالالالو الالالالالالالالالالالالدار سالالالالالالالالالالالبعين ح

 فقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان منالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله الملتقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى وكالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالد   
 

السالتين،  :خمسالين  الا  :يعنال  بالد  أن يقالو  ،لكالن مالن الخمسالين ملالى السالتين ،ف  باب المواريلوجاب ه ا البيت 
منظومالالة مالالن الالالنظم البالالارع مالالن ابالالن عبالالد القالالوي، يعنالال  يحتاج الالا طالالالب الالمقصالالود أن هالال ه النصالالا ح ب الال ه الطريقالالة 

 ،الكتالاب الا وصالعوالت ا ورداءة النسالخ التال  طبالش عنلم أن يعنى ب  ه المنظومة، ر الم طول الا السقه، وعلى طالب الع
ألن الالالنظم يحسالالظ العلالالم، الالالنظم يحسالالظ العلالالم السالاليما م ا تالالواله بالالارع مثالالل ابالالن عبالالد ؛ لكالالن الكتالالاب فالال   ايالالة األهميالالة

 القوي.
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النتسالاع( وهالو كتالاب جالامش فال  مال هب من الكتب الت  ينبي  أن يعنى ب ا طالب العلم ف  السقاله )اإل نالاع لطالالب ا
صالالاحب الالال اد، ولالاله  ،وأسالاللوبه مناسالالب للطالالالب المتوسالال ، لشالالرف الالالدين الحجالالاوي  ،االحنابلالالة، فيالاله مسالالا ل كثيالالرة جالالد  

، مالال هب للمسالا ل والسالالروع والتنبي الالاتشالرح مطبالالوع متالداو  اسالالمه )كشالاف القنالالاع( للب الوت ، وهالالو مالن أجمالالش كتالب ال
تحقيقه وطبعاله بتكليالف مالن و ارة  ي ويجر  ،اعلى ه ا الكتاب، طبش مرارً "  هبمكنسة الم" :صح مطال  عبارةحتى 
 العد .
الشال ير  ،منت الى اإلرادات( لتقال  الالدين محمالد بالن أحمالد الستالوح ) منت ىاله ه الكتب وهو أمتن كتب الم هب  من

شالرحه مؤلساله،  ،و يالاداتوهو كتاب جامش بين المقنش للموف ، والتنقيح المشبش لعالء الدين المالرداوي  ،بابن النجار
وعليه حاشية لعثمان بن أحمد النجدي، الش ير بابن القا د، وشال رة الكتالاب عنالد الحنابلالة ال  ،اشرحه الب وت  أيًض 

فالإن  ،تحتاج ملالى بيالان، بحيالل  الرر المتاللخرون مالن الحنابلالة أن المال هب مالا يتسال  علياله صالاحب اإل نالاع والمنت الى
 ايالة المنت الى فال  الجمالش بالين )فال  كتاباله الكرمال  بين الكتابين الشيخ مرع  عد للم هب، وجمش اختلسا فالمنت ى أ 
مطالب أول  الن ى بشالرح  ايالة )وشرحه الشيخ مصطسى السيوط  الرحيبان ، ف  كتاب أسماه  (اإل ناع والمنت ى

 كل ا طبعت. واليان م ايا كل كتاب من ه ه الكتب يحتاج ملى حلقة. (المنت ى
ودليالالل كالالل  ،وهالالو كتالالاب يالال كر فيالاله مؤلسالاله جالالل الروايالالات عالالن اإلمالالامالبالالن  دامالالة، اف ( )الكالال امالالن هالال ه الكتالالب أيًضالال

 ما يخرج عنه. ،وملخ  كل رواية، وه ه مي ة الكتاب، مال أنه ف  الم هب ،رواية
وه ا كتالاب أجالاد فياله وأحسالن، كمالا  الا  ابالن حجالر فال   ،من الكتب الم مة ف  م هب الحنابلة )السروع( البن مسلح

وأورد  ،أجالاد فياله ملالى اليايالة والصالواب: ؛ ألن بعالب النالاس يقالو : لليايالة،ناله أجالاد فياله ملالى اليايالةمة: الدرر الكامنال
وطبالش الطبعالة األخيالرة مالش  ،مش تصحيحه لعالء الالدين المالرداوي  افيه من السروع اليريبة ما ب ر العلماء، طبش مرارً 

 ندس، حاشية مش ورة عند الحنابلة.حاشية ابن    
ن كانالت الكتالب عنالد الحنسيالة أكثالر، نعالم يلي الا  احنابلالة كثيالرة جالد  كتب السقه عند ال كييالرهم مالن المال اهب األخالرأ، وام

 الشافعية ثم الحنابلة والمالكية.
ممالالا تجالالدر العنايالالة بالاله ، ييسالالل عن الالا كثيالالر مالالن طالالالب العلالالم، ا، هالال ه م مالالة جالالد  والتنبيالاله عليالاله ،ممالالا تجالالدر العنايالالة بالاله

 هالب ملالى كتالب الحنابلالة، أردت مال هب أأردت م هب اإلمام أحمد  ،صحاب اأخ  الم اهب من كتب أ والتنبيه عليه
مالالال هب الحنابلالالالة مالالالن التساسالالالير  لكالالالن م ا أخالالال نا مالالالثاًل  ،حنسيالالالة؛ ألن الالالم أدرأ بمالالال هب م هالالالب ملالالالى كتالالالب الأأبالالال  حنيسالالالة 

 ه ، النقالالل عالالن هالالاري أو نيالالل األوطالالار أو  يرهمالالا، أو أخالال ناه مالالن شالالروح الحالالديل كسالالتح البالالكتسسالالير القرطبالال  مالالثاًل 
، هالال ا األصالالل فالال  العالال و، ومالالش  لالالك  الالد الم ملالالى صالالاحبه، ترجالالش كالالل كالال: خلالالل فالال  المن جيالالة شالالك أنالاله أواًل الكتالالب ال

يعتمالد صالالاحب الكتالالاب الالال ي نقلالالت عنالاله علالالى روايالالة ميمالالورة فال  المالال هب، و الالد ييلالالب علالالى ظنالاله مالالن تصالالنيف هالال ا 
 ،ا يوجالالد فالال  كثيالالر مالالن كتالالب الشالالروحملالالى األخالال  بالحالالديل أن يصالالنسه كمالال اإلمالالام أن مشالالراله كالال ا، أو أنالاله ميلالاله مالالثاًل 
ولال ا يخطالئ مالن ينقالل مال هب الحنابلالة مالن شالروح األحاديالل، وكال لك بقيالة  ؛يصنف رأي اإلمام أحمد مالش الظاهريالة

من  ،ف ال ا ال م مالن م هباله ،، فالال يمكالن أن يتعالدأ األثالري  هن ه ا اإلمالام أن أحمالد أثالر مر ف  ختألنه ي ؛الم اهب
، كالل هال ا ال مالاءات،، أو توجي الات أو تخريجالات أو ميروايات تنسب ملى اإلمام د علىله، و د يعتم الم يكن م هبً 
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يحالرر مال هب الحنابلالة من كتالب الحنسيالة،  أراد أن يحرر م هب الحنسية يلخ  ينبي  أن يسلكه طالب العلم، بل م ا
  ا اآلن.حتى وال يعتمد وال على كتب السقه المقارن الت  سن كر بعضيلخ  من كتب الحنابلة، ملى آخره، 

المطوالت الت  يعنى مؤلس ا ب كر الم اهب بلدلت ا ه ه من أهم ما يرجش مليه ف  ه ا الباب بعد مرحلة التحصيل، 
الالب بالالمطوالت التال  ت التم يعنالى الط ،ثالم المتوسال ، ثالم مراحالل التعلاليم المعروفالة ،يعن  بعالد تجالاو  مرحلالة المبتالدئ

 اهب، فإ ا تلهب الطالب لقراءة هال ه الكتالب ف الم هال ه الكتالب واالطالالع ألن العبرة بالدليل، وت كر في ا الم بالدليل؛
 .اوالموا نة بين ه ه األ وا  من خال  أدلت ا يحسن ويجدر به أن يسمى عالمً  ،على الم اهب

 .كتاب ي كر فيه الم اهب بلدلت ا ( البن  دامة،من ه ه الكتب )المين 
ر بالسعالل ل بالنسس ال ي ألالف فياله المجمالوع تسالعة األجال اء لصالا( للنووي ه ا الكتاب لو كم)المجموع شرح الم  ب

  فقه اإلسالم.
  ؟وهو لم يكملهالمقدم: 

 من الكتب الت  يعنى ب ا من الكتب المطوالت.. اأيًض نعم ما أكمله، 
 الطبعات هذين الكتابين لو سمحت يا ييا؟المقدم: 

الع ي  فال  مطبعالة المنالار، المجلالد األو  طبالش طبعالة المين  البن  دامة طبش الطبعة األولى على نسقه الملك عبد 
، ثم و ف على نسخة  ليلة األخطاء، من الثان  ملى الثان  عشر طبعة أولى، أمالا المجلالد افي ا األخطاء كثيرة جد  

، ا، طبعالات كثيالرة جالد  بعد  لك امن األخطاء، فطبش مرارً  ااألو  أعيد طبعه ثانية على ه ه النسخة، تالفوا فيه كثيرً 
بتحقيال   اطبش ف  المنالار مالرة ثانيالة، وطبالش فال  مطبعالة الكليالات األ هريالة، وطبالش فال  مطبعالة اإلمالام، ثالم طبالش أخيالرً 

، تكلالم في الا علالى األحاديالل واآلثالار ، طبعة ه  من أنسالس الطبعالاتاج ءً الدكتور عبد هللا الترك  ف  خمسة عشر 
 والنقو  من بعب النسخ، ه  طبعة من أفضل الموجود اآلن.

مالام، وأنالا ي منال  أن ي التم طالالب العلالم ( البالن ال   ديرفتح القال)شرح  ،بعد المجموع شرح الم  ب للنووي  اك أيًض هنا
ولو لم بالكتب المخدومة، فتح القدير البن ال مام خدمة لكتاب ال داية للمر ينان ، ال داية ه ه مخدومة من وجوه 

 األن السق الاء يال كرون األحاديالل وليسالو  ا؛خالرج أحاديث الف  نصالب الرايالة، الال ي خدمة ال يلع  مال يكن من خدمت ا 
، يوجد أحاديل كثيرة ف  كتب السقاله ضالعيسة، وال يالمالون من أهل الصناعة فقد يستدلون بلحاديل ال تثبت، أصاًل 

ألن الالم ليسالالوا مالالن أهالالل االختصالالال، فيتالالولى أهالالل العلالالم بالحالالديل تخالالري  األحاديالالل ل الال ه الكتالالب، فيكتمالالل  ؛فالال  هالال ا
وهالو  ،وكتابه من أفضل كتالب الحنسيالة ،له نسس حديث  ،ال مام معروف من تالمي  الحافظ ابن حجر العمل، وابن

 عندي مسضل على حاشية ابن عابدين المعتمدة عند الحنسية.
ن كالالان شالالرحً  منمالالا هالالو معالالروف فالال  مقارنالالة مالال اهب  ،ومالالر الكالالالم عليالاله ،فالال  األصالالل كتالالاب حالالديل امالالن الكتالالب وام

وعالالن  ،ومالالر االستسسالالار عنالاله ،( البالالن عبالالد البالالرعلالالى الموطالالل اسالالمه )االسالالت كار كالالالممضالالى  كالالره فالال  الو السق الالاء 
هال ا يعنالى بال كر المال اهب بإفاضالة وأدلالة  ،، االست كار البن عبد البر ف   كر م اهب فق اء األنصالاراطبعاته  ريبً 

ن طبعالالالة لكالالالن يبقالالالى أ ،هالالال ه المالالال اهب، ف الالالو مالالالن كتالالالب السقالالاله الالالال ي يسالالالمونه المقالالالارن بلدلت الالالا، وطبالالالش طبعالالالات كثيالالالرة
 القلعج  لوال ما أثقل ا به من الحواش ، تبقى بالنسبة ل  ه  أفضل الطبعات.
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حلالى( البالن حال م، فياله ف )الم  ، نقالل فقاله السالللي الا طالالب العلالم وفي الا فقاله الساللفمن الكتب الت  ينبيال  أن يطلالش ع
 ؛نظالره وعلالى طريقتاله وأصالوله ن وج الة، العنايالة بالالدليل مالالعنايالة بالالدليل ا الم، وفياله أيًضالفق ، آثالار الساللف و اآلثار

وأال  ،ألنالاله ظالالاهري المالال هب، علالالى أنالال  أنصالالح طالالالب العلالالم المبتالالد ين والمتوسالالطين أال يعتمالالدوا علالالى هالال ا الكتالالاب
، نعالالم العالالالم تالالاب يتعامالالل مالالش أهالالل العلالالم الكبالالار بلسالاللوب فيالاله شالال ء مالالن الشالالدة واليلظالالةألن الك ؛يترالالالوا علالالى أسالاللوبه

األدب فالال  النصالالول وتالاللدب بالالاألدب الشالالرع ، وا تالالدأ بسالاللف هالال ه األمالالة علالالى  الالال ي انت الالى مالالن التحصالاليل وترالالالى
لكالالن ال ينبيالال   ،ب فيالاله علالالم عظالاليم، ال ينبيالال  مهالالدارهوالتعامالالل مالالش النالالاس، ال مالالانش أن يقالالرأ فالال  هالال ا الكتالالاب، والكتالالا

 ،ءألنه فيه أساليب ف  جانب بعب أهل العلم ال ينبي  أن تال كر بحال  هالؤال للمبتدئ أو للمتوس  أن يعو  عليه؛
عالن أهالل العلالم لكالان هالو الال ال  باله، علالى كالل حالا  أبالو  ولو ترفش عن ا المسلم فيما بينه والين سالا ر النالاس فضالاًل 

 ،وتخرجاله علالى طريقالة النقالا  العلمال  ،يعنال  تسيالد طالالب العلالم ،و الوة جالد  ،محمد بن ح م أوت  بيالان و الوة عبالارة
 لكن يبقى أن أسلوبه مسضو .

 نا الحاضر جدت مسا ل ونحتاج في ا ملى فتاوأ أهل العلم.ا ف  عصر بعد ه ه الكتب ال سيم
يسألن بالذات عما يتعلق عن طر قة تعين طالب العلم على الصبر على الطلب خاصة إذا كيان الطاليب المقدم: 

، تقول: طر قة يجمع طالب العلم فيها بين منزليةوواجبات  ،إما عنده وظيفة أو واجبات مثل المرأ غير متفرغ 
قبيل أن تتفضيلون باإلجابية، أذكير أن لكيم  ؟له وبين حبه ورغبته فيي طليب العليم بطر قية تناسيب وقتيهأداء عم

للسيتفاد  منيه فيميا يتعليق بمعيالم فيي طر يق في هذا الصدد ير ط لعلكم تييرون إليه لألخو  واألخوات  اأيًض 
 الطلب يا ييا؟

، والتال  تعيناله لسوا الد التال  يسيالد من الا طالالب العلالموبعالب ا ،ه ا الشري  عبارة عن محاضرة بينا في ا بعب المعالالم
الوجالاله المطلالالوب، فالالال شالالك أن هالال ا يحتالالاج ملالالى تقسالاليم الو الالت واإلفالالادة مالالن الو الالت علالالى  أمالالا ،علالالى الصالالبر والتحمالالل

ال شالالك أن الالا في الالا صالالعوبة علالالى كثيالالر مالالن  ،التكالالاليف والالالين طلالالب العلالالمو شالال ء مالالن الحالال م، والموا نالالة بالالين األعمالالا  
أهل العلم من األجر العظيم والرفعة ف  الدنيا واآلخرة ال  -جل وعال-ر اإلنسان ما وعد هللا الناس، لكن م ا تصو 

تنتشر الشمس هل بساعة ملى أن  بد أن يصبر ويتحمل، ال بد، فال بد من تنظيم الو ت، فبعد صالة الصبح مثاًل 
وطالب العلم أحوج ما يكون ملى  ،مثل ه ا يخصل للقرآن اما ف  أدنى ارتبا ، م ً  ؟الو ت ه افيه ارتباطات ف  
 ، و راءتالاله علالالى الوجالاله المالاللمور بالاله، فالالإ ا  الالرأ ح الالاله فالال  هالال ا الو الالت، م ا كالالان مشالاليوالً -جالالل وعالالال-دراسالالة كتالالاب هللا 

للنظالر فال   مالثاًل  ابلعما  أخرأ يكسيه بإ ن هللا، ويراجش عليه ما يعينه علالى ف ماله وحسظاله، بقيالة الو الت يجعالل و تال
العلالم وه  مالن أهالم مالا ينبيال  أن يعنالى ب الا طالالب  ،السقه، وأصوله، و ت ف  العقا د مثاًل وو ت للنظر ف   ،السنة

هناك و الت متعالة وراحالة واسالتجمام  هنال  ينظالر فياله فال  كتالب التالواريخ واألدب، علالى مالا ساليلت   ا، أيًض كما أسلسنا
 .-من شاء هللا تعالى-بيانه 
سالجلت شالروح ا فال  أشالرطة، اآلن  -الحمالد هللو -كتالب  تعب من القراءة يسمش، هنالاكم ا عج  عن القراءة و  اأيًض 
وسالالا ل التيسالالير والراحالالة ي يالالد الخمالالو ،  تموجالالودة، لكالالن الوا الالش يثبالالت أنالاله كلمالالا كثالالر  -وهلل الحمالالد-سالالا ل الراحالالة فو 

عالم كالان ، نوت واه والين ما يش  علي ا فال   ايالة الصالعوبة ن الموا نة بين ما تحتاجه النسسأل ويصعب التحصيل؛
تعالالب  طلالالب العلالالم، اآلن يرتالالاحون مالالن طلالالب العلالالم، نعالالم، فالالالعلم متالالين ويحتالالاج ملالالىب  يرتالالاحون بالنالالاس فالال  السالالا
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طالب العلم ال يحتاج مال ملى مدة يساليرة يعالان  ويقصالر نسساله ويق رهالا علالى الطلالب  ويحتاج ملى صبر، وبالمعاناة
ف ال ه ،ال يمالر الو الت  يتمنالى ،  ، يتل   بحيل ينظر فال  السالاعة فال  كالل لحظالةثم بعد  لك يتل ،والقراءة والتحصيل

 .لعلم بعد مرحلة المجاهدةمرحلة ال بد أن يمر ب ا طالب ا
ن المذهب الحنفي والمالكي والييافعي ميع األدلية، يعنيي يقصيد ن هنا يسأل عن أفضل الكتب في تبيلكالمقدم: 

 أدلتهم، هل هناك كتب لكل مذهب؟
لحنابلة والشافعية عنايت م بالدليل ظاهرة، عناية المالكية موجودة الكتب ال شك أن ا كل م هب فيه ما فيه، يعن  ا

ة، يعنالال  التعليالالل وتوجيالاله المالال هب ، أمالالا شالالروح م لمختصالالرات م ف الالم يقرالالالون مالالن الحنسيالالللموطالاللمالالن خالالال  شالالروح م 
لكالن  ،أشالرنا، وهالم يحالاولون أن يحلالو هال ه كمالا ،يرالالون علي الا طالالب العلالم عنالدهم ،مش صالعوبة فال  العبالارة ، الب

 عة عندهم.فانشروح رسالة ابن أب   يد  اأيًض مالكية شرح الحطاب على خليل، كتب المن أمتش 
، ، وهالالو مشالالارك فالال  الحالالديلالبنايالالة شالالرح ال دايالالة للعينالال  امالال هب الحنسيالالة عنالالدهم شالالرح فالالتح القالالدير، وعنالالدهم أيًضالال
ال  فق الالاله ديل، ف الالالو يالالالر يشالالالرح كتالالالاب حالالال ،ألنالالاله فقيالالاله حنسالالال  ؛يمكالالالن أن يسالالالاد مالالالن مالالال هب الحنسيالالالة مالالالن عمالالالدة القالالالارئ 

يترالالى علالى كتالب المال هب  بالد أن ه ا م ا أردنا أن يسيد  يالر صالاحب المال هب، أمالا صالاحب المال هب البالحديل، 
 لكن فقيه حنس  يشرح كتاب حديل يجمش بين السقه والحديل، ويلين السقه ب  ه الطريقة. ،كما أشرنا

ب ما سب  أن  كرناه، ال يعارب ما سب  أن وه ا ال يعار ، مثاًل  ية م ا أخ ناه من شروح الموطلفقه المالك اأيًض 
من أن السقه يؤخ  من كتب السقه ألرالاب الم هب، نعم م ا أخ نا فقه الحنسية من شرح العين  على البخاري  ه كرت

ن فقاله الحنسيالة مالش الحالديل مالن و د ألف ف  فقاله المال هب، لكالن ي منال  أن يالرال  الطالالب بالي ،هو من أ مة الم هب
، يلخ  بعد أخ ه م هب المالكيالة مالن كتالب المالكيالة اكلي   اما اعتمد اعتمادً  ً اء المالك  وأخ  شيلو جا ايًض ، أهملخ 

بعب المسا ل الت  يبسط ا القرطب  وهو من فق اء المالكية ف  تسسيره يكون جمش بين القالو  وملخال ه مالن كتالاب 
 .-جل وعال-هللا 

ثالالم بعالالد  لالالك أنالالا ال أريالالده أن يلخالال  مالال هب  ،المطرو الالة ، الجالالواديترالالالى طالالالب العلالالم علالالى كتالالب األ مالالةأنالالا أريالالد أن 
، ال مالانش أن يلخال  م ا تلهالل و الرأ المتالون السق يالة ، وال مالن شالرح العينال  علالى البخالاري الحنابلة مالن تسسالير القرطبال 

ألناله فقيالاله  ؛فال  هال ه المالال اهب أن يلخال  فقاله الحنسيالالة والمسالا ل علالى مالال هب الحنسيالة مالن شالالرح العينال  علالى البخالالاري 
 عرف كيف يتعامل مش النصول من خال  أصو  الم هب.حنس ، ي

 من خال   واعدهم وضوابط م. -جل وعال-القرطب  فقيه مالك  يعرف كيف يتعامل مش كتاب هللا 
ال السقالاله المتخصصالالة عنالالدهمكتالالب ؤخالال  ب الال ه الطريقالالة بعالالد األخالال  مالالن الحنسيالالة والمالكيالالة تمالال هب علالالى كالالل حالالا   ، وام

في الا شال ء مالن الركالة، وكال لك كتالب  ن المالكيالة، الحنبلال  يعالان وليس مال ،لم هبشروح خليل في ا ال ي لم يعاين ا
لالو  ، لكالنمعلالي  الً ت سال رالالوا علي الا صالار وت ،وخضعت ل ا أف الام م ،الحنسية، هم صارت عندهم  لت ب ا ألسنت م
سقاله الحنسال  ، يمل من ا بسرعة، لكن لما يلخ  السقه مالن شالرح العينال  اليج  حنبل  يعان  حاشية ابن عابدين مثاًل 

ال حنبلال   اناللمالكيالة، وأمن شرح العين  على البخاري يتلال  ، وكال لك م ا أخال  فقاله ا أريالد بال لك يركال  علالى شالافع  وام
 ألنه فقيه مالك . ؛المالكية من تسسير القرطب  مثاًل يلخ  مسا ل 

 لعلنا نختم يا ييا بالمستجدات في كتب الفتاوى؟المقدم: 
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سالالم ابالن فتاوأ شاليخ اإل من أهم كتب الستاوي:ستاوأ ألن ا تعال   ضايا ونوا  ، لأ و : يعنى طالب العلم بكتب ا
 .اخمسة عشر ج ءً  ،، واستير  السقه من الج ء الحادي والعشرين ملى الخامس والثالثينتيمية
  .-رحمه هللا-: فتاوأ الشيخ محمد بن مبراهيم ا، من  لك أيًض ية من فتاوأ أ مة الدعوة النجديةالدرر السن اأيًض 

 ؟ طبعتالمقدم: 
  .اشر ج ءً مطبوعة ف  ثالثة ع

 ميسر  لطلبة العلم؟  المقدم:
 الحصو  علي ا س ل، في ا  ضايا وفي ا نوا   وفي ا أمور مستجدة يحتاج ا طالب العلم. ،متيسرة ،ميسرة
ن كان ما طبش من ا ش ء يسير بالنسبة لع -رحمه هللا تعالى-بن حميد افتاوأ الشيخ  اأيًض   لم الشيخ.وام

يعنال  صالييت بلساللوب ساللس  أثالري محبالب ملالى النسالوس سال ل يس ماله كالل أحالد،  -رحماله هللا-فتاوأ الشيخ ابن با  
: فتالاوأ الشاليخ ابالن اأيًضالالعصالر يحتاجاله كثيالر مالن طالالب العلالم، فيه  ضايا حلت لألمالة بعالد، فال  هال ا فيه نوا   
أ اللجنالالة الدا مالالة، فتالاوأ أهالالل العلالالم فالال  هالال ه الالالبالد فتالالاوأ الشالاليخ صالالح السالالو ان، فتالالاو  ،-رحمالالة هللا عليالاله-عثيمالين 

 ال ين تصدوا للقضايا المعاصرة.
عتمالاد فالال  مالش سال ولت ا مالش أن اال ،ميال ة هال ه الستالاوأ معالجالة القضالايا والنالوا   المعاصالرة، فيعنالى ب الا طالالب العلالم

   سب  أن أشرنا ملي ا.ته البناء العلم  على المتون المعروفة عند أهل العلم، الترالية طالب العلم والنا 
 نأخذ أصول الفقه.فضيلة الدكتور المقدم: 

وصنست لكن ينبي  أن  ،المتوسطين والمنت ينفيه الكتب المناسبة للمبتد ين و  ألست ،أصو  السقه كييره من العلوم
ك، يشار ملى أن كثير من الكتب صييت بلساليب في ا صعوبة، والصالعوبة ال شالك أن الا ترالال  طالالب العلالم بالال شال

لكالالن وجالاله هالال ه الصالالعوبة دخالالو  بعالالب العلالالوم واالصالالطالحات التالال  ليسالالت فالال  األصالالل مالالن هالال ا العلالالم، لكن الالا أمالالر 
صار ال بد منه فرب نسسه، أمر ال بد منه، وتجلية وتخليل ه ه الكتب من ه ه الشوا ب الت  دخلت علياله مالن 

أن هال ه  ي نة والجماعالة، لكالن فال  تقالدير ، مطلب يطالب به كثير من الييورين على عقيدة أهالل السالعلم الكالم مثاًل 
ألن الا صالييت بطريقالة لالو حال ف  ا يخالف م هب أهل السنة والجماعة؛الكتب لو بقيت على وضع ا وعل  على م

من ا ش ء ألخل بترتيب ا، وصيا ت ا يحتاج ملى أن نصو  ا ال على طريقة المتقدمين فال  المتالون، هال ه مشالكلة، 
، وهنالاك منظومالة للشاليخ محمالد علال  ( على طريقالة أهالل السالنة والجماعالةسقهمعالم ف  أصو  ال)هناك كتاب اسمه 

لكالن يبقالى أن هال ه  ،لجماعالة، هال ه الخطالوات طيبالة ونافعالةآدم األثيوال  ف  أصو  السقاله علالى طريقالة أهالل السالنة وا
رس ال تسالاللم مالالن المخالسالالات، لكالالن هالال ه وظيسالالة المالالد، ويرالالالى علي الالا الطالالالب اآلن، الكتالالب التالال  ترالالالى علي الالا شالاليوخنا

 والطابش، المحق  يحتاج ملى أن يعل  على مثل ه ه القضايا.
يرالالى علي الا طالالب العلالم  ،به ف  أصو  السقه الور الات ألبال  المعالال  الجالوين  فال  خمالس أو أرالالش ور الات مما يبدأ

 اًضالويحلل له الشيخ ما بق ، ف  ه أو  لبنة، أي ،ويسمش علي ا األشرطة ،  ا للمحل  أو الرعينيحسظ ا ويقرأ شرح
مالش أناله مالن أصالعب كتالب األصالو  ، أ كالر أننالا  رأنالاه  ،ر للستالوح من المختصالرات فال  هال ا العلالم مختصالر التحريال

، هال ا الكتالاب -حسظاله هللا-بالنسالبة لاله مالن أبجدياتاله  ثالثين سنة على الشيخ عبد هللا بالن  الديان، والشاليخ هال ا بل 
 .ار م صعوالته م ا تواله بارع يحسن تدريسه ينسش الطلبة كثيرً 
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مختصالالالر التحريالالالر ال يسالالالتين  عالالالن شالالالرحه  اطالالالوف ، أيًضالالالمالالالن المختصالالالرات النافعالالالة )البلبالالالل( مختصالالالر الروضالالالة لل
الكوكالالب المنيالالر لالالنسس المؤلالالف، ولالالو كالالان الطالالالب المتوسالال  يقالالارن بالالين مالالا يشالالرح لالاله ويختصالالر هالال ا الشالالرح، يعنالال  

البلبالل مالش شالرحه لمؤلساله وكال لك  ،يحاو  ف م ه ا المختصر من خال  اختصار الشالرح، مالش مالا يسالمعه مالن شاليخه
فادة الطالب من ه ه الشروح، فإ ا تكامل ه ا  ،ملى شيخ يشرح المتن :أواًل  تاجكتب متينة  وية ف  ه ا الباب تح وام
 مش ه ا يستسيد الطالب فا دة كبرأ.

ش علالى التال  تتالاب ،: )المسالودة( آل  تيميالةاوهالو أصالل البلبالل، ومن الا أيًضال ،( البن  دامة)روضة الناظر امن ا أيًض 
، ف ال ه كتالب م مالة، مالن  لالك لدين عبد الحليم، ثم شيخ اإلسالالمتلليس ا مجد الدين ابن تيمية الجد، ثم ابنه ش اب ا

ن )المستصسى( للي ال ،   لكن فيه فوا د. ،على طريقة المتكلمين ألفوام
 ا، هنالاك أيًضالاة جالد  ولاله شالروح كثالر  ،، ابن ال مام هو جامش بين اصطالح  الحنسيالة والشالافعيةالتحرير البن ال مام

، ثالم ثالم التحريالر فال  الحنسيالة ،ثالم الشالافعية المستصالسى ،حنابلالة :أواًل نحالن ننالوع يعنال   ،شرح تنقيح السصالو  للقرافال 
مال أناله كتالاب متالين يحتالاج  ،الموافقالات للشالاطب  كتالاب ال يسالتين  عناله طالالب العلالم اتنقيح السصو  للقراف ، أيًض 

 ملى شيخ.
والنظالا ر البالن نجاليم، كتالب تخالري  للسيوط ، األشالباه  واعد ابن رجب، األشباه والنظا ر  مثلكتب القواعد السق ية 

السروع على األصو ، القواعد والسوا د األصولية البن اللحام، تخري  السروع على األصو  لل نجان  تخري  السروع 
مالة نبالدي بعالب الشال ء أحسالن ال يحالا  ب الا، لكالن نحالن فال  هال ه اإللما اعلى األصالو  لألسالنوي، الكتالب كثيالرة جالد  

 من ال ش ء.
 


